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Hos Bech-Bruun kan vi for 12. år i træk 
afrapportere på vores engagement i FN 
Global Compact og de 10 principper 
inden for fokusområderne Mennesker, 
Samfund, Miljø, Etik & Compliance. Igen 
i år har det været vigtigt for os at bidrage 
til udbredelsen af internationalt aner-
kendte konventioner om menneskeret-
tigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 
og anti-korruption. I årets løb har vi der-
for gennemført en række CSR-initiativer, 
som vi redegør for i denne rapport. 

Fra tanke til handling
Hos Bech-Bruun har vi en klar målsæt-
ning om at drive vores forretning med 
respekt for det omkringliggende sam-
fund. Derfor går vi også seriøst til opga-
ven med at omdanne principperne til 
konkrete handlinger. 

Samtidig betyder vores tilslutning til 
Danske Advokaters advokatKODEKS,  
at vi arbejder aktivt med de vedtagne  
parametre: åbenhed, social ansvarlig-
hed, håndtering af etiske dilemmaer, 
fokus på kunder og medarbejdere samt 
mangfoldighed og diversitet.

Vores vigtigste ressource
Vores medarbejdere og deres højt spe-
cialiserede viden er vores allervigtigste  
ressource, og den gør vi vores aller-
bedste for at værne om. Gennem vores 
skræddersyede udviklings- og uddan-
nelsesprogrammer arbejder vi tæt sam-
men med vores medarbejdere om at 
styrke deres personlige og faglige kom-
petencer.

Hos Bech-Bruun bygger vi derudover 
vores forretning på helt grundlæggen-
de værdier om samarbejde, fordi vi tror 
på, at det gør den enkelte medarbejder 
og hele vores virksomhed både bedre og 
stærkere.

Diversitet på agendaen
Som fremtidens advokatvirksomhed  
tager vi ansvaret på os, også når det 
kommer til at gå forrest for at skabe  
positiv forandring i branchen. Derfor 
har vi i 2020 sat kønsdiversitet øverst 
på dagsordenen og indført konkrete 
målsæt ninger for fremtidens kønsfor-
deling i Bech-Bruun. Vores ambitiøse 
målsætninger skal indfries inden for det 
næste årti.

Bæredygtig udvikling
Som samfundsansvarlig aktør arbejder vi 
kontinuerligt for at bidrage til en bære-
dygtig udvikling af det samfund, som vi 
er en del af. Og vi tror på, at vi bidrager 
bedst ved at dele ud af vores højt specia-
liserede viden.

Gennem vores samarbejdsprogram  
BB Impact har vi igen i 2020 ydet gratis 
rådgivning til en række startup-virksom-
heder, der understøtter FN’s verdensmål 
for bæredygtig udvikling. Her har iværk-
sættere fået juridisk rådgivning og stra-
tegisk sparring, som skal være med til at 
gøre deres visioner til virkelighed. Samti-
dig har vi også ydet pro bono-rådgivning  
til en række organisationer, herunder fle-
re frivillige projekter med fokus på børn 
og unges trivsel.

Vores klimaaftryk
Med langt færre rejsedage, mindre trans-
port og et markant fald i den fysiske til-
stedeværelse på vores lokationer har vi 
i årets løb udledt langt mindre CO2 end 
året før. Det har givet os ny viden om, hvor  
vores ressourceforbrug er størst, og hvor 
vi kan ændre på vores adfærd. Den viden 
skal være med til at lægge grundstenene 
til vores kommende klimastrategi. 

Samtidig har en stigende del af vores 
forretning i 2020 været knyttet til udvik-

lingsprojekter til gavn for miljø og klima, 
især inden for vedvarende energi og  
bæredygtigt byggeri. 

Det etiske kompas
Hos Bech-Bruun er vores etiske ansvar 
en klar rettesnor i alt, hvad vi foretager 
os. Med udgangspunkt i vores Code of 
Conduct og de advokatetiske regler har 
vi konstant et fokus på ordentlighed og 
ansvarlighed i vores adfærd. Vi arbejder 
derfor målrettet for at sikre de allerhøje-
ste etiske standarder hos os selv og vores 
klienter. Derudover har vi i 2020 truffet 
beslutning om at formulere en udvidet 
leverandørpolitik, der skal sikre, at også 
vores samarbejdspartnere lever op til de 
samme høje etiske standarder.

Styr på datasikkerhed
Med digitaliseringens hastige udbredel-
se er corporate compliance og databe-
skyttelse vigtigere end nogensinde før. 
Hos Bech-Bruun har vi et stort fokus på 
at være på forkant med udviklingen. I 
årets løb har vi sat åbenhed og tilgænge-
lighed øverst på dagsordenen og delt ud 
af vores højt specialiserede viden inden 
for databeskyttelse gennem flere gratis 
webinarer.

Året der gik
Selvom 2020 har været et år præget af 
uforudsigelighed, har vi hos Bech-Bruun 
fastholdt fokus på vores kernekompe-
tencer. Det afspejler sig naturligt i vores 
CSR-aktiviteter, hvor vi i høj grad tager 
vores ansvar alvorligt, yder en målrettet 
indsats og arbejder kontinuerligt for at 
sikre mere bæredygtig adfærd.

Rigtig god læselyst.

Steen Rode
Chief executive partner

Vi tager ansvaret  
på os
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SAMFUNDS ANSVAR
Hos Bech-Bruun tager vi vores samfundsansvar på os både som virksomhed,  
samfundsaktør og arbejdsplads. Med udgangspunkt i vores kerneværdier om  
samarbejde handler vi med omtanke og respekt for det samfund, vi er en del af.  
Vi indtænker ansvarlighed og ordentlighed på tværs af hele forretningen og driver  
med stolthed vores virksomhed med FN Global Compacts 10 principper som vores 
naturlige etiske kompas.

M E N N E S K E R
·  Vi vil give vores medarbejdere de bedste forudsætninger  

for at udvikle sig både fagligt og personligt gennem  
målrettede udviklingsprogrammer.

·  Vi vil give vores medarbejdere adgang til de bedste karriere-
muligheder gennem et stærkt fokus på talentudvikling.

·  Vi vil gennem konkrete målsætninger for kønsdiversitet sikre 
lige muligheder for alle medarbejdere uanset køn.

·  Vi vil styrke vores medarbejderes trivsel gennem et fortsat 
fokus på arbejdsmiljø.

 

S A M F U N D
·  Vi vil tage samfundsansvar ved at spille en aktiv rolle i verden 

omkring os.

·  Vi vil tage vores samfundsansvar på os gennem kontinuerlig 
uddannelse og videndeling.

·  Vi vil med vores samarbejdsprogram BB Impact gøre en  
forskel for en bæredygtig fremtid.
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M I L J Ø
·  Vi vil identificere relevante indsatsområder, hvor vi kan  

begrænse vores ressourceforbrug.

·  Vi vil kontinuerligt minimere vores ressourceforbrug og  
optimere bæredygtige arbejdsgange.

·  Vi vil i højere grad prioritere at bruge grønne leverandører.

·  Vi vil fortsat have fokus på samarbejde med danske og  
internationale aktører inden for vedvarende energi og  
bæredygtigt byggeri.

 

E T I K  &  C O M P L I A N C E
·  Vi vil sikre den højeste etiske standard og åbenhed inden for 

rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i vores 
relation til vores klienter.

·  Vi vil sikre intern compliance på højeste niveau.

·  Vi vil sikre en kontinuerlig opdatering af vores systemer og 
udvikling af digitale værktøjer, så vi altid kan servicere vores 
klienter effektivt og betryggende.
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En ansvarlig arbejdsplads
På en stor arbejdsplads som vores er det 
vigtigt at have helt klare spilleregler for, 
hvordan vi omgås hinanden. Derfor har 
vi hos Bech-Bruun vedtaget en række 
politikker for adfærd på arbejdspladsen.

• Mangfoldighedspolitik

• Politik om mobning og chikane

• Stresspolitik

• Whistleblowerordning

• Alkohol- og rusmiddelpolitik

• Krisepolitik.

Fælles for vores vedtagne politikker er, 
at de både skal bidrage til den enkeltes 
personlige trivsel og være med til at sik-
re et sundt arbejdsmiljø for fællesskabet. 
Alle politikker og medfølgende anbefa-
linger til handling ligger frit tilgængelige  
for vores medarbejdere og opdateres 
kontinuerligt for at følge med udvikling- 
en hos Bech-Bruun og i det omkring- 
liggende samfund.

Mennesker
Mere end 500 mennesker arbejder hver eneste dag hos Bech-Bruun, og vores medarbejdere er vores allervigtigste ressource og 
stærkeste værktøj, når vi skal lykkes med at nå vores mål. Som advokatvirksomhed lever vi af at sælge vores højt specialiserede 
rådgivning, og dermed udgøres kernen i vores forretning af mennesker og med dem deres viden og kompetencer. 

Med mennesker som vores vigtigste ressource er det helt afgørende, at vi som arbejdsplads både formår at skabe rammer, der 
sikrer trivsel og samtidig lykkes med kontinuerligt at udvikle vores medarbejderes viden og kompetencer. Det styrker både den 
enkelte medarbejder hos Bech-Bruun og vores målsætning om at være fremtidens advokatvirksomhed.

V O R E S  
A M B I T I O N E R
• Vi vil give vores medarbejdere de bed- 
 ste forudsætninger for at udvikle sig  
 både fagligt og personligt gennem  
 målrettede udviklingsprogrammer.

•  Vi vil give vores medarbejdere adgang 
til de bedste karrieremuligheder  
gennem et stærkt fokus på talentud-
vikling.

•  Vi vil gennem konkrete målsætninger 
for kønsdiversitet sikre lige mulighe-
der for alle medarbejdere uanset køn.

•  Vi vil styrke vores medarbejderes  
trivsel gennem et fortsat fokus på  
arbejdsmiljø.

V I  P L A N L Æ G G E R 
I  2 0 2 1
•  At fortsætte det igangsatte arbejde 

for bedre ligestilling mellem kønnene 
og arbejde for at indfri vores målsæt-
ninger for kønsdiversitet.

•  At fortsætte vores målrettede indsats 
for at sikre den bedst mulige kompe-
tence- og karriereudvikling for vores 
jurister på alle niveauer.

•  At have fornyet fokus på trivsel og  
arbejdsmiljø for vores medarbejdere 
som følge af COVID-19. 
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Sikkerhedsnettet spændt ud
I en videnvirksomhed som Bech-Bruun 
er der konstant efterspørgsel efter dyg- 
tige mennesker, og der stilles ind i mel-
lem høje krav til både performance og 
arbejdsindsats hos den enkelte medar-
bejder. Med det høje tempo og det  
komplekse arbejdsområde følger der- 
for naturligt en risiko for, at nogle med- 
arbejdere i perioder trives mindre godt,  
og det er en risiko, vi anser for at være 
meget vigtig at være på forkant med. 

Det samme gælder relationer mellem 
mennesker, som udgør endnu en natur-
lig, men potentielt risikabel arbejdssi-
tuation i en virksomhed som vores. Når 
hundredvis af vidt forskellige mennesker 
deler arbejdsplads, er der også en risiko 
for indbyrdes konflikter, og det er derfor 
et område, vi har fuldt fokus på at kunne 
håndtere. 

Endelig går vi som mennesker igennem 
mange faser i vores private liv sideløben-
de med vores arbejdsliv. Også her kan 
der opstå kritiske situationer, hvor vi som 
arbejdsplads skal stå klar til at hjælpe og 
rådgive. 

Mistrivsel er i en virksomhed som Bech-
Bruun altid en alarmklokke og en situa- 
tion, der kræver øjeblikkelig handling 
uanset baggrunden. Det er her, vi aktive-
rer vores omfattende adfærdspolitikker 
og tilhørende processer og sikrer, at vi 
altid er klar til at håndtere enhver risiko-
situation, der involverer vores medar-
bejdere. 

 I vores arbejde med mennesker tilslutter  
vi os principperne om menneskerettig-
heder i FN’s Global Compact:

Princip 1
 Virksomheden bør støtte og respektere  
beskyttelsen af internationalt prokla-
merede menneskerettigheder inden for 
virksomhedens indflydelsesområde; og

Princip 2
 sikre at de ikke medvirker til krænkelser 
af menneskerettighederne.

 I vores arbejde med mennesker under-
støtter vi FN’s Verdensmål for bæredyg-
tig udvikling og særligt:

Verdensmål 3 om sundhed og trivsel
Verdensmål 5 om ligestilling mellem 
kønnene.
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Bech-Bruun i tal 

211 
interne kompetence-
givende kursusdage 
blev udbudt i 2020

75 
med møderet for  

Højesteret og  
landsret

20
medarbejdere har 

på et tidspunkt  
i 2020 været  
udstationeret 

+15 
forskellige sprog tales 

flydende

265
kvinder

Partnere

7/63
kvinder/mænd

Advokater 

 54/75
kvinder/mænd

Advokatfuldmægtige 

37/49
kvinder/mænd

Managing associates 

3/5
kvinder/mænd

261
mænd

7,8 
er gennemsnits-

ancienniteten  
i Bech-Bruun

+50  
undervisere på  
universiteter, i 

erhvervs livet og på 
vores eget Academy

+70   
poster i udvalg.  

brancheforeninger  
og nævn

526
medarbejdere

 66% 
af kurserne  

dækkede faglige  
og personlige 
kompetencer

60 
med mere end 20 års 

erfaring
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Med skræddersyede udviklingsprogram-
mer til alle karriereniveauer skærper vi 
vores juristers kompetencer og klæder 
dem på til rollen som værdiskabende og 
professionelle rådgivere. Det gør vi, fordi 
vi ved, at specialiseret viden og høj fag-
lighed er nødt til at gå hånd i hånd med 
forretningsforståelse og kommerciel 
indsigt. Men lige så vigtigt fordi vi ved,  
at det fremmer arbejdsglæden og enga-
gementet, når kompetencer og udvikling 
følges ad.

I vores eget Academy videreuddanner vi 
hvert år Bech-Bruuns jurister i en række 
målrettede uddannelsesforløb, der både 

udvikler dem personligt og professionelt 
og samtidig understøtter Bech-Bruuns 
strategiske mål og visioner. Vores udvik-
lingsprogrammer bygger på dyb juridisk 
indsigt, menneskelig forståelse og et 
konstant fokus på vores klienters forret-
ningsområder.

I en tid, hvor markeder forandrer sig hur-
tigere end nogensinde, den teknologi-
ske udvikling er eksplosiv, og hvor nye 
forretningsmodeller, perspektiver og 
vækstmuligheder opstår, er det vigtigt, 
at vi kan følge tidens tendenser og være 
på forkant med udviklingen i erhvervs-
livet. 

Vi skiller os ud fra mængden med vores  
målrettede fokus på uddannelse og 
kompetenceudvikling på tværs af alle 
karriereniveauer. Vores store investering 
i uddannelse af vores medarbejdere har 
dog et klart formål: Vi vil være fremtidens 
advokatvirksomhed, og hver eneste 
medarbejder i Bech-Bruun spiller en af-
gørende rolle i at indfri den målsætning. 

Læs mere om Bech-Bruuns udviklings-
programmer på de følgende sider.

Som klientorienteret og højt specialiseret advokatvirksomhed er det afgørende  
for vores forretning, at vores juridiske rådgivere til enhver tid er blandt de allerdygtigste  
i branchen. Hos Bech-Bruun stræber vi derfor efter at være en attraktiv arbejdsplads,  
der kan tiltrække og fastholde de mest lysende talenter og de stærkeste profiler. 

Livslang læring som  
konkurrenceparameter
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STRETCH er Bech-Bruuns stærke ledel-
ses- og uddannelsesprogram skrædder- 
syet til vores 1.- 6. års advokater. Med 
STRETCH har vi fokus på at udvikle vores 
advokaters forskellige styrker bedst mu-
ligt. Sammen og hver for sig og i en mere 
strategisk, forretningsmæssig og samar-
bejdende retning. Det kræver mod, hvis 
man som advokat for alvor vil blive bedre 
til noget eller lære nyt. Man er nødt til at 

være nysgerrig og villig til at udfordre sig 
selv. Det handler STRETCH om. 

Hos Bech-Bruun handler det ikke blot 
om at uddanne vores medarbejdere til 
topadvokater. For os omfatter rollen som 
advokat nemlig andet og mere end juri-
disk specialisering og faglighed. Vi  
indtager i lige så høj grad rollen som  
strategiske rådgivere og sparringspart-

nere for vores klienter. Derfor har vi også 
en klar målsætning om at skabe unikke  
Bech-Bruun-advokater med stærke 
samarbejdsevner samt forretningsmæs-
sig indsigt og forståelse, og det sikrer  
vi med den seks år lange STRETCH- 
uddannelse. 

 ”I Bech-Bruun har vi en særlig fælles referenceramme, der rækker udover 
juraen. Øget opmærksomhed på tværfaglighed og menneskelige ressour-
cer klæder os på til arbejdet som advokater og giver i sidste ende bedre 
og mere brugbar rådgivning for klienten. Personligt havde jeg en forvent-
ning om, at jeg med STRETCH ville blive uddannet i alt det, der ikke er 
jura. Det har programmet til fulde levet op til. STRETCH har både styrket 
mine kompetencer inden for ledelse og projektstyring og givet mig kon-
krete redskaber til at bevare overblikket over større projekter.” 

Patrick Rask Buskbjerg, advokat i afdelingen 
Fast Ejendom & Entreprise i Aarhus

A D V O K AT
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Med et målrettet fokus på at være 
den bedst mulige sparringspartner og 
rådgiver for vores klienter har vi hos 
Bech-Bruun etableret et ambitiøst Key 
Account Management-program. Pro-
grammet indebærer en ny måde at tæn-
ke klientrelationer på, hvor der i højere 
grad er tale om et partnerskab med  
vores klienter. 

KAM-programmet er samtidig et udtryk 
for den tværfaglige og samarbejdsorien-
terede tilgang, som er et af Bech-Bruuns 
kendetegn. Vores KAM-klienter mødes 
af nøje sammensatte teams med kom-
petencer, der matcher deres specifikke 
behov. 

Til de største KAM-teams er der tilknyt-
tet en særligt udnævnt advokat som 
KA-manager. KA-manageren leder mø-
derne, koordinerer de interne aktiviteter 
og sørger for at holde teamet opdateret 
på strategiske udviklinger mv. for klient- 
en. Rollen som KA-manager kræver, at 
man har et skarpt øje for klientens juri-
diske behov og evner at koble den helt 
rette rådgiver til enhver opgave. Som 
KA-manager er man dermed garant for, 
at alle juridiske udfordringer bliver løst af 
de rette eksperter. På den måde har kli-
enten kun én indgang til Bech-Bruun og 
skal ikke selv finde frem til den rette af-
deling og advokat – og det styrker både 
relationen og samarbejdet.

Denne vigtige rolle uddannes vores nøje 
udvalgte KA-managers løbende i at ud-
fylde på bedste vis. Med fokus på konti-
nuerlig udbygning af deres forretnings-
forståelse og branchekendskab følger 
Bech-Bruuns KA-managers en række 
særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. 
Målet er klart: Professionel og gennem-
tænkt sparring og rådgivning til gavn for 
vores klienter. 

 ”I rollen som KA-manager har jeg lært at have et øget fokus på vores klien-
ters forretning. Som trusted advisors skal vi ikke blot løse vores klienters 
konkrete juridiske problemstillinger. Vi skal virkelig kende vores klienter 
og deres branche indgående for at skabe varig værdi. I KA-manager-pro-
grammet får jeg adgang til en række værdifulde uddannelsesforløb, som  
gør mig til en stærkere rådgiver. Det er virkelig givende for mig at få træ-
net og udviklet min forretningsmæssige forståelse.” 

Asbjørn Dalum Andersen, KA-manager og  
senioradvokat i afdelingen EU- & Konkurrenceret  
i København

K E Y  A C C O U N T  M A N A G E R 
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INITIATE er vores målrettede udviklings-
program for stud.jur.er i Bech-Bruun. 
Det er her, fundamentet støbes for vores 
yngste talenters fremtidige karriere.  
Med INITIATE stiller vi skarpt på en ræk- 
ke adfærdsparametre og arbejder inten-
sivt med at kortlægge vores stud.jur.ers 
styrker, svagheder og mønstre.  Mange 
jurastuderende stiller benhårde krav til 
sig selv og oplever et højt forventnings-
pres. Hos Bech-Bruun gør vi en stor ind-
sats for at sikre, at vores unge talenter får 
de værktøjer, der hjælper dem med at 
balancere ønsket om den perfekte præ-
station med behovet for personlig trivsel. 
At arbejde hos Bech-Bruun handler i høj 
grad også om at kunne samarbejde og 
videndele og om at kunne prioritere og 
planlægge. 

 ”På INITIATE-forløbet har jeg både opnået større selvindsigt, fået 
kendskab til mine styrker, og lært hvor og hvornår jeg skal sætte ind 
for at performe allerbedst. Samtidig har jeg fået indblik i, hvordan jeg 
arbejder med at sætte målsætninger for mig selv, som er både ambi- 
tiøse og realistiske.” 

 ”Mange af de redskaber, vi lærer at bruge på INITIATE, har fokus på 
mental sundhed og trivsel, og jeg kan mærke, at det ruster mig til at 
have mange bolde i luften og arbejde effektivt uden at tabe gejsten. 
For mig er den udvikling, jeg går igennem på INITIATE, også med til  
at forberede mig på rollen som advokatfuldmægtig.” 

Emil Gade, stud.jur. i afdelingen  
EU- & Konkurrenceret i Aarhus

S T U D .  J U R .
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Rollen som managing associate er en 
karrierevej for erfarne advokater med 
særlig tung ekspertise. Sammen med 
partnerne i deres respektive afdelinger 
tager de et stort ledelsesmæssigt ansvar. 
Med klare målsætninger om at løfte den 
generelle ledelsesindsats, styre større 
opgaver i mål og sikre intern projektsty-
ring styrker vores managing associates 
vores forretning på flere niveauer. De er 
samtidig garanter for exceptionel tung 
og faglig ekspertise på hver eneste op-
gave. Vores managing associates gen-
nemgår et to-årigt udannelsesforløb for 
at styrke deres forretningsmæssige og 
ledelsesmæssige kompetencer og ruste 
dem yderligere til den vigtige rolle, de 
spiller som ledere og rådgivere.

 ”At være managing associate hos Bech-Bruun er en karrierevej med 
plads til stor forskellighed, og vi udfylder derfor også rollen på helt 
forskellig vis. Personligt ser jeg titlen som en understregning af den 
position, jeg indtager i den daglige ledelse af afdelingen. Her supple-
rer jeg den ansvarlige partner i forhold til afdelingens daglige drift, 
ressourcestyring og medarbejdernes udvikling."

 ”Vores klare rollefordeling, og den bemyndigelse managing associate- 
titlen giver mig, er en styrke for vores samarbejde. Noget af det særlige 
ved at arbejde hos Bech-Bruun er vores store fokus på samarbejde og 
tværfaglighed, og her er jeg med til at sikre, at vi løfter i flok og gør det, 
vi hver især er bedst til.” 

M A N A G I N G  A S S O C I AT E 

Inge Kirstine Skou, managing associate i afdelingen 
IP & Trademarks i Aarhus



RISE er Bech-Bruuns udviklings- og  
uddannelsesprogram for vores advokat- 
fuldmægtige, som spiller en vigtig rolle  
hos os. Med RISE får vores advokatfuld- 
mægtige et udviklingsforløb, der er plan- 
lagt over en tre-årig periode og følger 
dem gennem hele deres tid som advo-
katfuldmægtige. Undervisningen ruster 
dem til at imødekomme de opgaver og 
udfordringer, som advokatfuldmægtig- 
tiden byder på. Jura og forretningsfor-
ståelse kombineres med personlig ind-
sigt, og det giver vores advokatfuld-
mægtige et stærkt fundament at bygge 
videre på, en veludviklet evne til samar-
bejde og en naturlig bro til advokaternes 
STRETCH-uddannelse.

 ”Med RISE har jeg fået styrket de kompetencer, som rækker ud over 
det juridiske felt. Det gælder især client management, og rollen som 
trusted advisor, hvor jeg virkelig har lært at være opmærksom på kli-
enternes forskelligheder og de individuelle behov, vi skal være med til 
at opfylde som rådgivere. Men jeg har også lært, hvor vigtigt det er at 
have sig selv med i sit arbejde."

A D V O K AT F U L D M Æ G T I G

Linnea Liv Grønborg, advokat og tidligere advokatfuldmægtig  
i afdelingen Fast Ejendom & Entreprise i København
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 ”Gode vaner og evnen til at bevare balancen i en branche, hvor man 
er på, når der er brug for det, er virkelig et solidt fundament at bygge 
videre på, når man som jeg netop har taget hul på sin karriere. Jeg har 
virkelig lært meget både om rollen som rådgiver og om mig selv, og  
det styrker mig helt sikkert.” 



Som partner hos Bech-Bruun er det  
afgørende at kunne følge med udviklin-
gen, være på forkant med tidens ten-
denser, vores klienters markeder og 
udviklingen i erhvervslivet. Derfor ud-
dannes alle partnere i Bech-Bruun løb- 
ende gennem vores Executive Pro- 
ramme, hvor der stilles skarpt på ny  
indsigt, ny viden og nye kompetencer. 
Vores partnere er blandt landets aller-
dygtigste rådgivere, og den position  
arbejder vi konstant på at fastholde ved  
at holde deres viden skarp og opdateret. 
Vi ved, at Bech-Bruun-modellen og  
vores tilgang til at løse opgaverne gen-
nem samarbejde og innovation sikrer de 
bedste og mest helhedsorienterede løs-
ninger for vores klienter. Det er bl.a. bru-
gen af disse kompetencer og værktøjer i 
praksis, der skiller Bech-Bruuns partnere 
ud fra mængden. 

 ”Som advokat og rådgiver forsøger jeg altid at se længere frem end blot 
den rent juridiske løsning på en given problemstilling og forsøger altid 
at levere den bedste og mest relevante rådgivning til vores klienter. Det 
stiller store krav til min evne til også at anskue problemstillinger fra en 
kommerciel vinkel og forudsætter, at jeg har dyb indsigt i de forhold, 
der er relevante for klienternes forretning."

PA R T N E R

Sandro Ratkovic, advokat og partner i afdelingen  
Arbejds- & Ansættelsesret i København

15

 ”Jeg har derfor fulgt Bech-Bruuns interne uddannelsesforløb både som 
advokatfuldmægtig, som advokat og som partner. Her har der været 
fuldt fokus på min professionelle og personlige udvikling, og det har 
givet mig de nødvendige praktiske værktøjer, som jeg bruger i min råd-
givning hver eneste dag.” 
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44-årige Anne Mette Seest er specialist-
advokat hos Bech-Bruun i Aarhus og  
førende personskadeerstatningsadvokat 
med flere af landets forsikringsselskaber  
blandt sine klienter. Hun startede sin  
karriere i Bech-Bruun som ung advokat-
fuldmægtig i 2002 og har siden da  
specialiseret sig inden for erstatningsret,  
hvor hun rådgiver både private og 
offent lige klienter. 

”Dengang søgte jeg min fuldmægtig- 
stilling hos Bech-Bruun, fordi jeg gerne 
ville arbejde et sted, hvor troværdighed 
og kvalitet vægtede højt, men hvor der 
samtidig var en uformel tone på kontor- 
et. Jeg havde på fornemmelsen, at der 
var lidt højere til loftet hos Bech-Bruun 
end i andre af de store advokatvirksom-
heder, og det tiltrak mig,” fortæller hun 
om sin karrieres tidlige år. 

Den bedste uddannelse og 
stort ansvar
Lige siden sin start i Bech-Bruun har 
Anne Mette oplevet høj specialisering 
og spændende faglige udfordringer som 
kendetegnende for virksomheden, og 
det har været afgørende for hendes  
karriereudvikling. 

”Jeg fik en virkelig god og solid uddan-
nelse som advokatfuldmægtig, og det 
har helt sikkert haft stor betydning for, 
at jeg har fortsat min karriere hos Bech-
Bruun. Jeg arbejdede lige fra starten på 
tværs af flere fagområder og fik virkelig 
lejlighed til at styrke min faglighed, spe-
cialisere mig og prøve kræfter med de 
juridiske områder, som interesserede 
mig allermest,” fortæller hun.

Siden da har Anne Mettes rolle som  
højt specialiseret advokat i Bech-Bruun 

udviklet sig løbende, og hun er i dag  
primær ansvarlig for personskadeerstat-
ningsområdet og mere end 100 verse-
rende retssager for store forsikringssel-
skaber og kommuner. 

”Jeg føler faktisk slet ikke, at jeg har sid-
det det samme sted i 18 år, fordi min  

I Bech-Bruun har vi en stolt tradition for 
at spotte de mest lysende talenter og 
give dem de rette forudsætninger for at 
specialisere sig og gøre karriere hos os. 
At ”vokse op” i Bech-Bruun giver både 

vores jurister en særdeles specialiseret 
uddannelse, et skræddersyet karriere- 
forløb og en naturlig forretningsfor-
ståelse. Vi har mere end 60 senior- og 
specialist advokater blandt vores kolleger.

Fra spirende talent  
til erfaren specialist
I Bech-Bruun prioriterer vi vores talentudvikling højt og stræber efter at understøtte 
vores medarbejderes personlige og professionelle udvikling på bedste vis.  
Vi investerer i udviklingen af vores jurister og støtter dem på rejsen fra spirende  
talenter til specialiserede rådgivere. Det skaber stærke mennesker og gensidig  
loyalitet, der styrker kernen af vores forretning.

 ”Jeg er blevet  
fagligt udfordret  
igennem alle år” 



17

33-årige Camilla Søgaard Hudson er  
senioradvokat i afdelingen for konflikt-
løsning hos Bech-Bruun i København. 
Hun startede sin karriere som stud.jur.  
og har på 10 år taget rejsen fra talent  
til advokat og procedør med en stærk  
international profil. Allerede i starten 
af sin karriere oplevede Camilla tydelig 
opbakning fra sin nærmeste partner, og 
det har haft stor betydning for hendes 
karriere. 

”Jeg oplevede allerede som stud.jur., at 
min nærmeste partner altid formåede 
at understøtte min udvikling både fag-
ligt og kommercielt. Han har sørget for, 
at det næste skridt på min karrierestige 
altid var klart, realistisk og tydeligt af-
stemt. I ham har jeg haft en leder, mentor 
og sparringspartner, som har været af-
gørende for min karriere i Bech-Bruun,” 
fortæller Camilla om den sparring og 
støtte, der har været med til at forme 
hende som advokat. 

Faglighed i højsædet
For Camilla har den faglige og personlige 
udvikling som advokat budt på masser af 
hands-on erfaring med det juridiske felt, 
som hun brænder allermest for. Det har 
givet hende et helt særligt blik for rets- 
sager, som kommer klienterne til gavn.

”Som advokat i Bech-Bruuns konfliktløs-
ningsafdeling er en stor del af mit arbej-
de at forberede retssager - store såvel 
som mindre. Som advokatfuldmægtig 
og yngre advokat havde jeg flere gange 
mulighed for at være med, når en erfa-
ren partner hovedforhandlede en rets-
sag i retten. Jeg er stolt af, at jeg nu er 
nået dertil, hvor det er mig, som tager 
ansvaret for både sagernes forberedelse 
og selve hovedforhandlingen,” fortæller 
Camilla, som også har flere udstatione-
ringer og en Talent 100-kåring på sit  
omfattende cv.

Udover den stærke faglige interesse for 
konfliktløsning og den målrettede karri-
ereudvikling, hun har oplevet som afgø-
rende for sin udvikling, er Bech-Bruuns 
særlige adfærdsparametre og kultur 
mindst lige så væsentlige for hendes 
trivsel og arbejdsglæde.

”Bech-Bruun er en moderne advokat-
virksomhed med en utraditionel tilgang 
til hierarki og organisation. Jeg oplever, 
at alle ansatte i Bech-Bruun værdsæt-
ter hinanden og det stykke arbejde, som 
den enkelte udfører. Hvad enten du er 
stud.jur., økonom, konsulent, receptio-
nist eller partner, bliver du anerkendt  
i Bech-Bruun, og vores individuelle me-
ninger og holdninger bliver påskønnet.” 

rolle i høj grad har udviklet sig. Derud-
over trives jeg godt med den høje faglig-
hed kombineret med den uformelle tone 
og de fantastiske kolleger, som er helt 
kendetegnende for Bech-Bruun,” siger 
hun om sin udvikling fra spirende talent 
til specialistadvokat i Bech-Bruuns  
rammer.

 ”Min mentor har  
været afgørende  
for min karriere” 
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Ligestilling  
på agendaen 
Hos Bech-Bruun har vi i flere år arbejdet målrettet for at fremme både  
ligestilling og ligeværdige karrieremuligheder for medarbejdere af  
begge køn. Og med en klar ambition om at styrke og fremtidssikre  
vores virksomhed yderligere indførte vi ved udgangen af 2020 to  
officielle målsætninger for kønsdiversiteten i Bech-Bruun.

Diversitet har længe været på dagsord- 
enen i Bech-Bruun, hvor vi har haft et  
tiltagende fokus på at fremme ligestil- 
lingen i både ledelse, partnerkreds og 
bestyrelse. For at sætte fart på udvikling- 
en etablerede vi tilbage i 2019 et diver- 
sitetsudvalg, som siden da har haft til  
opgave at analysere og vurdere den 
foreløbige indsats - og ikke mindst pege 
på nye, konkrete initiativer med henblik 
på at skabe mere balance i repræsenta-
tionen af mænd og kvinder i vores virk-
somhed. 

”I Bech-Bruun har vi igennem flere år 
haft et ønske om at sikre mere ligevær-
dige karrieremuligheder for vores talent-

fulde medarbejdere af begge køn. Det 
har derfor været et naturligt næste skridt 
at iværksætte en række tiltag, der skal 
være med til at styrke vores indsats på 
området. Her har vores diversitetsudvalg 
udført et stort stykke arbejde og gjort os 
i stand til at pege på nye, konkrete tiltag, 
der kan opfylde vores ønske om mere  
ligestilling,” forklarer Steen Rode, som er 
chief executive partner i Bech-Bruun.

To ambitiøse mål 
Selvom vi i Bech-Bruun længe har haft 
fokus på at fremme ligestilling, er vi sam- 
tidig bevidste om, at det er en udvikling, 
der kan tage lang tid, hvis den ikke hjæl-
pes ordentligt på vej. 

For at kick starte udviklingen indførte vi 
ved udgangen af 2020 to helt konkrete  
målsætnin ger med henblik på at skabe  
bedre balance i repræsentationen af 
mænd og kvinder i Bech-Bruun:

·  I perioden fra 2021 til og med 2025 er 
det derfor en officielt vedtaget mål-
sætning, at mindst en tredjedel af nye  
partnere i virksomheden er kvinder. 

·  I de efterfølgende år fra 2026 til og 
med 2030 er den erklærede målsæt-
ning, at der i Bech-Bruun opnås en 
ligelig repræsentation af begge køn 
blandt nye partnere.
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”Det er ambitiøse, men bestemt reali-
stiske mål, vi har sat for os selv. Nu har vi 
en helt konkret målstreg at sigte efter, 
og det gør det både mere håndgribeligt 
og forpligtende for os fremover. Jeg er 
overbevist om, at det gør arbejdet med 
at sikre mere ligestilling til en naturlig 
proces,” siger Steen om formålet med  
de to konkrete målsætninger for køns- 
diversitet i toppen af Bech-Bruun. 

Talentudvikling og kultur
Når de erklærede visioner og målsæt-
ninger skal blive til virkelighed i løbet  
af det næste årti, peger Steen på, at løs-
ningen bl.a. skal findes i vores arbejde 

med talentudvikling og kræver fælles  
fokuseret indsats:

”Nu iværksætter vi en række tiltag, der 
skal styrke vores eksisterende talent  
management, hvor målrettet talent-
udvikling skal medvirke til at sikre lige 
muligheder for alle. Sideløbende vil vi 
gennem flere tiltag arbejde for at ud-
vikle kulturen i Bech-Bruun i fællesskab 
med vores medarbejdere. Der er endnu 
et stykke vej til målet, men vi har en klar 
ambition om at rykke os fremad,” fortæl-
ler Steen om det styrkede fokus på lige-
stilling i Bech-Bruun. 

Bech-Bruun havde ved udgangen af 
2020 syv kvindelige partnere og 63 
mandlige partnere. En fordeling der  
med de nye diversitetsmålsætningers 
ikrafttræden vil ændre sig markant i de 
kommende 10 år. 

E T  Å R T I  M E D  
F O K U S  PÅ  
L I G E S T I L L I N G

 I perioden fra 2021 til og med 2025 er 
det en officielt vedtaget målsætning,  
at mindst en tredjedel af nye partnere  
i Bech-Bruun er kvinder. 

 I de efterfølgende år fra 2026 til og med 
2030 er det en erklæret målsætning,  
at der i Bech-Bruun opnås en ligelig  
repræsentation af begge køn blandt nye 
partnere.

F L E R E  K V I N D E R  
I  B E S T Y R E L S E N

 Vi vedtog tilbage i 2019, at minimum én 
kvinde skulle vælges til vores bestyrelse  
for perioden 2020-2022. Dette mål ind- 
friede vi i marts 2020, hvor en kvinde  
blev valgt ind i vores bestyrelse. Den nu- 
værende bestyrelse består dermed af 
seks mandlige bestyrelsesmedlemmer 
og et kvindeligt bestyrelsesmedlem, der 
er valgt for perioden 2020 til 2022. 

Bech-Bruuns bestyrelse har vedtaget  
en målsætning om, at kønsdiversiteten 
i bestyrelsen skal være mere ligelig end 
fordelingen i vores ejerkreds. Der er så- 
ledes fortsat en målsætning om at fast-
holde minimum én kvinde i bestyrelsen 
samt at hæve dette tal i takt med, at mål-

 F Ø R E N D E 
P E R S O N  D ATA -
S P E C I A L I S T  
N Y  PA R T N E R  
I  B E C H - B R U U N 
 
Charlotte Bagger Tranberg er per  
1. januar 2021 tiltrådt som partner i  
Bech-Bruun. Charlotte er en af landets 
førende eksperter inden for persondata-
ret og har særlig ekspertise i krydsfeltet 
mellem GDPR og nye teknologier som 
kunstig intelligens, Big Data og biometri. 

 ”Vi er stolte af at have fået en kapacitet  
som Charlotte med i partnerkredsen. 
Persondataret bliver stadig mere aktuelt, 
og med udviklingen af nye teknologier  
er der mere end nogensinde brug for 
stærke kompetencer som Charlottes.  
Hun evner som få andre at gøre de  
komplicerede persondataretlige regler 
operationelle for klienterne. På hendes 
tillidsvækkende og løsningsorienterede  
facon, er hun med til at sikre vores føren-
de position på området,” siger chief 
executive partner, Steen Rode.

sætningen om flere kvinder i vores part-
nerkreds opnås. Bestyrelsen vil således  
revidere måltallet som optakt til bestyrel- 
sesvalget i 2022 i forbindelse med beret-
ningen for 2021.
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Samfund
Det er en grundtanke i Bech-Bruun, at vi bidrager bedst til en bæredygtig udvikling af samfundet ved  
at sætte vores vigtigste værktøj i spil: Højt specialiseret juridisk viden. Vi anser videndeling for at være kernen 
i vores samfundsansvar, og vi arbejder hvert år målrettet for at dele ud af vores højt specialiserede viden på 
en række juridiske områder med indflydelse på samfundets udvikling. 

V O R E S  
A M B I T I O N E R
•  Vi vil tage samfundsansvar ved at spil-

le en aktiv rolle i verden omkring os.

•  Vi vil tage vores samfundsansvar på os 
gennem kontinuerlig uddannelse og 
videndeling.

•  Vi vil med vores samarbejdsprogram 
BB Impact gøre en forskel for en  
bæredygtig fremtid.

V I  P L A N L Æ G G E R 
I  2 0 2 1
•  At have et fortsat fokus på det aftryk, 

vi efterlader på verden omkring os.

•  At sikre et fortsat højt niveau af viden-
deling og derigennem sikre, at vores 
højt specialiserede viden omsættes til 
konkret handling.

•  At understøtte udviklingen af flere 
startup-virksomheder med en bære-
dygtig vision gennem vores samar-
bejdsprogram BB Impact.

•  At have et fortsat fokus på at prioritere 
pro bono-arbejde.

Vi tager ansvaret på os
Som advokatvirksomhed er vi med til at 
sikre det fundament, vores retssamfund 
bygger på. Det gælder både i forhold til 
den enkeltes borgers retssikkerhed og  
i rådgivningen af danske og internatio-
nale virksomheders ageren. Her har  
vores rådgivning en afgørende betyd-
ning for samfundet omkring os.

Bech-Bruuns juridiske specialister er 
blandt landets allerdygtigste, og med 
den position følger et samfundsansvar, 
som vi kontinuerligt arbejder for at leve 
op til. For det er netop vores juridiske 
specialistviden, der er vores allervigtig-
ste værktøj – både i arbejdet med at råd-
give danske og internationale virksom-
heder, og når vi rådgiver i sager med stor 
betydning for den enkelte borgers rets-
sikkerhed. 

Der er dog en potentiel risiko for, at  
virksomheder uden adgang til speciali-
seret juridisk rådgivning ikke har de  
samme muligheder for at navigere inden 
for lovgivningens rammer, hvilket poten-
tielt kan bidrage til at skabe ubalance  
og ulige fordeling. Denne risiko har vi 
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igen i 2020 været opmærksomme på  
at bidrage til at minimere. Derfor har vi  
i årets løb gennemført en række kon-
krete tiltag, hvor vi har delt vores højt 
specialiserede juridiske viden med bl.a. 
iværksættervirksomheder, ngo’er og en 
række mindre virksomheder og organi-
sationer.

Dermed tager vi med udgangspunkt  
i vores allerstærkeste kompetencer et 
aktivt samfundsansvar og yder et kon-
kret bidrag til at minimere risikoen for 
ubalance og ulighed i samfundet.

 I vores arbejde med det omkringliggen-
de samfund tilslutter vi os principperne 
om arbejdstagerrettigheder i FN’s  
Global Compact:

Princip 3
 Virksomheder bør opretholde frihed til 
organisering og anerkende arbejdstage-
res ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4
støtte udryddelsen af alle former for 
tvangsarbejde; og

Princip 5
støtte afskaffelsen af børnearbejde; og

Princip 6
eliminere diskrimination i arbejds-  
og ansættelsesforhold.

 Med vores BB Impact-samarbejdspro-
gram understøtter vi aktivt en række  
af FN’s Verdensmål for bæredygtig  
udvikling: 

Verdensmål 1 om at afskaffe fattigdom
Verdensmål 2 om at stoppe sult
Verdensmål 3 om sundhed og trivsel
Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5 om ligestilling mellem 
kønnene
Verdensmål 6 om rent vand og sanitet
Verdensmål 7 om bæredygtig energi 
Verdensmål 9 om industri, innovation 
og infrastruktur
Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug  
og produktion
Verdensmål 13 om klimaindsats
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Fremtiden  
er bæredygtig 
I Bech-Bruun arbejder vi for en bæredygtig fremtid. Det gør vi bedst 
med vores viden og i tæt samarbejde med de virksomheder, der  
kan udvikle de nye og effektive løsninger, der skal til. Derfor igangsatte  
vi tilbage i 2018 samarbejdsprogrammet BB Impact. Her arbejder  
vi fokuseret sammen med nogle af landets dygtige startups om at  
imødekomme FN’s 17 verdensmål. 

B B  I M PA C T
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BB Impact er vores samarbejdsprogram, 
hvor vi sætter fokus på startup-virksom- 
heder, der arbejder målrettet for en 
mere bæredygtig fremtid for vores pla-
net. Virksomhedernes visioner og for-
retningsmål understøtter et eller flere af 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvik-
ling. Og vi hjælper dem på vej med det, 
vi er bedst til – vores juridiske rådgivning 
og forretningsforståelse.

For mange startup-virksomheder kan 
det være en stor udfordring at finde 
rundt i paragrafferne og forstå sig på alt 
fra arbejdsret, skat, kontrakter, immate-
rielle rettigheder til selskabsret. Det er 
tidskrævende, udfordrende og besvær-
ligt og bliver derfor ofte nedprioriteret, 
men kan have store negative konse-
kvenser, hvis det bliver grebet forkert an.

Vores BB Impact-partnerskab spænder 
bredt inden for alle aspekter af erhvervs- 
juraen. Her giver vi startup-virksomhed- 
er, som ofte i opstartsperioden har be-
grænsede ressourcer til juridisk bistand, 
mulighed for at komme godt i gang.

Innovative visioner bliver til 
virkelighed
I 2020 har fire af vores nyeste BB Im-
pact-partnere arbejdet målrettet for 
at skabe succes med deres respektive 
iværksættervirksomheder. Vi har hjulpet, 
støttet og rådgivet stifterne bag de fire 
virksomheder og budt ind med strate-
gisk sparring og forretningsforståelse for 
at hjælpe virksomhederne bedst muligt 
på vej.  

I vores arbejde med at rådgive de fire 
virksomheder bidrager vi samtidig til 
at understøtte en række af FN’s ver-
densmål for bæredygtig udvikling. Der-
med opfylder vi formålet med vores 
samarbejdsprogram BB Impact: Vi bi-
drager til bæredygtig udvikling gennem 
vores juridiske viden og ekspertise. 
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Fire ambitiøse  
BB Impact-partnere 

B B  I M PA C T

 C O 2 - U D L E D N I N G  
L A G R E S  I  FA S T  F O R M
 Ved at omdanne CO2 til et fast stof er det Climate  
Solutions’ vision at reducere verdens CO2-udled-
ning. Det gælder både for nuværende og fremtidige 
CO2-udledninger, men også fortidens CO2-aftryk på 
vores planet vil kunne nedbringes. 

 Climate Solutions vil med deres ”Carbon Capture and 
Storage”-opfindelse omdanne CO2 hentet fra luften  
eller direkte fra en forbrændingsgas til et fast stof  
under et hidtil uset lavt energiforbrug. 

 Climate Solutions understøtter særligt FN’s  
verdensmål 7 om bæredygtig energi

E T  B E D R E  L I V  M E D 
PA C E M A K E R
 Et omfattende forskningsprojekt blev til en visionær 
forretningsidé for stifterne bag iværksættervirksom-
heden Vital Beats. Og med udviklingen af deres app 
er målsætningen klar: Øget tryghed til patienter med 
pacemaker og mere tid til det kliniske personale. Den 
juridiske rådgivning får Vital Beats hos Bech-Bruun, 
hvor de siden 2019 har været partner i BB Impact.

 ”Vi har en klar ambition om at vækste og indtage nye 
markeder. Derfor har det være afgørende for os at 
have helt styr på den juridiske del af vores virksom-
hed – for at undgå at spænde ben for os selv i frem-
tiden. Gennem vores BB Impact-partnerskab har 
vi fået rådgivning og hjælp til alt lige fra at ensrette 
kontrakter og samarbejdsaftaler til indgåelse af afta-
ler om kapitalforhøjelse og ejerandele. Sammen med 
Bech-Bruuns rådgivere har vi strammet op på alt og 
sikret os, at vores forretningsjuridiske fundament er i 
orden, så vi er klar til næste skridt.”
Hovedstifter af Vital Beats, Jonas Moll

 Vital Beats understøtter særligt FN’s verdensmål 3 
om sundhed og trivsel.
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F R E M T I D E N S   
P R O T E I N K I L D E
 Iværksætterne bag fødevareproducenten Foodture 
er frontløbere inden for sunde og bæredygtige føde-
varer. Det begyndte med måneders eksperimenter 
hjemme i køkkenet for at udvikle en ny nordisk ver-
sion af den indonesiske spise tempeh. I dag har virk-
somheden Foodture sin egen professionelle produk-
tion på Amager, og efter primært at være blevet afsat 
til restauranter og caféer, er Foodtures ”tæmpeh” 
også at finde i danske supermarkeder. Bech-Bruun er 
Foodtures juridiske rådgiver gennem BB Impact.

 ”Vi har brugt Bech-Bruuns rådgivere i processen med 
at få styr på vores interne ejeraftaler og hjælpe os 
med, hvordan en ejeraftale for eventuelle kommende  
partnere kan se ud. Vi har oplevet, hvor svært det er 
at stå for den slags selv, så det er fantastisk at have 
fået et så professionelt juridisk bagland. Det har gear-
et virksomheden i forhold til at skulle ud at møde  
potentielle interessenter.”
Direktør og medstifter af Foodture, Christian Munch

 Foodture understøtter særligt FN’s verdensmål 12 
om ansvarligt forbrug og produktion.

 B E D R E  F I N A N S I E L L E 
M U L I G H E D E R  F O R  
V E R D E N S  FAT T I G S T E

 Giv verdens fattigste adgang til finansielle ydelser, så 
de kan bygge et fundament for en lysere fremtid. Det 
er missionen hos startup-virksomheden Jamii.one, 
som har digitaliseret traditionelle lokale opsparings-
grupper i udviklingslande, så brugerne kan blive kre-
ditvurderede og få et banklån. Bech-Bruun er som ju-
ridisk partner med på rejsen mod mindre fattigdom.

 ”Bech-Bruun har hjulpet os med at foretage et heli-
kopterblik på compliancelandskabet for vores virk-
somhed, inden vi gik i dybden med det vigtigste. Det 
gjorde os i stand til at se, hvilke juridiske aspekter vi 
skulle være opmærksomme på, og hvordan vi skulle 
prioritere vores fokus for at komme rigtigt i gang.  
Takket være det, kan vi tillade os at sige, at vi har styr 
på vores compliance. Det giver os en stor tryghed,  
ligesom det er et væsentligt konkurrenceparameter, 
at vi er så skarpe på vores processer – både i forhold 
til konkurrenter og investorer. Det blåstempler vores 
virksomhed, at vi er juridisk understøttet og partner 
med en anerkendt advokatvirksomhed.”   
CEO og medstifter af Jamii.one, Charlotte Rønje

 Jamii.one understøtter særligt FN’s verdensmål 1 om 
at afskaffe fattigdom.
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Rådgivning for  
en bæredygtig fremtid 
BB Impact er Bech-Bruuns samarbejdsprogram, hvor vi støtter op om FN’s 
17 verdensmål via fokuserede samarbejder med nytænkende og innovative 
startup-virksomheder, der arbejder for en bæredygtig fremtid. 

B B  I M PA C T
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På tredje år har vi som en del af vores 
samarbejdsprogram BB Impact haft  
fornøjelse af at arbejde sammen med 
nogle af landets mange dygtige startup- 
virksomheder om at imødekomme  
FN’s 17 verdensmål gennem innovation  
og nytænkning. Sidst i 2020 udvalgte 
vi yderligere fire interessante og meget 
forskellige startups, som på hver deres 
måde understøtter bæredygtighed.

Fremtidens energiaftale 
Vi kan bl.a. se frem til et partnerskab 
med virksomheden Reel, som har udvik-
let en softwareløsning, der gør det mu-
ligt for virksomheder at købe klimavenlig 
strøm via energiaftaler, der sikrer finan-
siering af nye vindmølle- og solcellepar-
ker. I dag gælder denne mulighed alene 
for én procent af de aller største virksom-
heder. Med Reels løsning kan også alle 
de små og mellemstore virksomheder 
blive en del af indsatsen for den grønne 
omstilling. 

”De komplekse juridiske energiaftaler,  
vi arbejder med, skal forsimples og gøres  
mere fleksible, hvis alle virksomheder 
skal kunne være med. Det kræver høj  
juridisk kompetence og brancheindsigt, 
og det får vi via vores BB Impact-partner-
skab,” siger Jon Sigvert, medstifter i Reel. 

Reels løsning understøtter den globale  
indsats inden for særligt FN’s verdens-
mål 7 og 9 om henholdsvis bæredygtig 
energi og industri, innovation og infra-
struktur.

Bedre og sundere toiletvaner
Designstudiet Pinkorange er også ud-
valgt som BB Impact-partner i 2020. 
Virksomheden har skabt et toilet, som 
er ergonomisk og anatomisk tilpasset, så 
kroppen automatisk indtager den opti-
male position til at komme af med affø-
ringen på en ubesværet måde i modsæt-
ning til et klassisk toilet, der får os til at 
sidde uhensigtsmæssigt med helbreds-
mæssige konsekvenser som forstoppel-
se og hæmorider. Lidelser, som plager et 
stort antal både børn og voksne i Dan-
mark, og som for mange er socialt inva-
liderende.

”Vi søger en licensaftale med en større 
producent, så vores produkt kan kom-
me bredt ud og derved få størst mulig 
impact. Vi vil blive kørt midt over i en 
forhandlingssituation, hvis vi ikke har en 
god advokat med,” siger Ditte Marie Fog 
Ibsen, den ene af de to grundlæggere i 
Pinkorange.  

Pinkoranges arbejde understøtter FN’s 
verdensmål 3 og 12 om henholdsvis 
sundhed og trivsel og ansvarligt forbrug 
og produktion samt verdensmål nr. 4, 
der omhandler kvalitetsuddannelse, idet 
Pinkorange har udarbejdet børnebøger, 
der skal hjælpe børn til den ofte svære 
og tabuiserede snak om toiletproblemer. 

Løftestang til forskning og 
innovation i sundhedsvæsenet
En tredje spændende ny BB Impact- 
partner i 2020 er Teal Medical, som har 
udviklet en softwareløsning, der auto-
matisk kan trække store mængder ano-
nymiseret sundhedsdata ud af hospitals-
systemer. Løsningen sparer meget tid og 
sikrer samtidig overholdelse af reglerne 
for GDPR og sikker behandling af per-
sondata. Dette skaber langt gunstigere 
vilkår for forskning og udvikling af inno-
vative teknologiske løsninger, der kan ef-
fektivisere sundhedsvæsenet. 

”Vi er kommet et langt stykke vej selv, 
men det giver mening at få kompetent 
sparring og eksperthjælp indover, så vi 

sikrer, at vi selv er compliant, og at vi råd- 
giver vores kunder rigtigt,” siger CEO 
i Teal Medical, Kasper Marstal. Teal 
Medical understøtter primært FN’s 
verdens mål 9 om industri, innovation 
og infrastruktur samt målene 3 og 8 om 
henholdsvis sundhed og trivsel og an-
stændige jobs og økonomisk vækst.  

Mindre vand forbrug og større 
udbytte i landbruget
Den fjerde og sidste BB Impact-partner 
er SoilSense, som hjælper landmænd 
med at optimere deres vanding, så de 
kan reducere vandforbruget og øge ud-
byttet af afgrøderne. Produktet består 
af jordsensorer, der måler vandindhold, 
sender data til en database, og efter en 
automatisk analyse præsenterer land-
manden for en live-oversigt over det re- 
elle vandingsbehov på smartphone eller  
computer. Teknologien kan reducere 
vandforbruget i landbrug med 20-50 
procent.

SoilSense understøtter FN’s verdensmål 
2, 6 og 12 om henholdsvis at stoppe sult, 
skaffe rent vand og sanitet og forbruge  
og producere ansvarligt.   

”Det er fantastisk, at Bech-Bruun vælger  
at stille deres ekspertise til rådighed,  
så vi kan etablere et godt fundament for 
vores virksomhed med mulighed for at 
vækste og opnå vores vision,” siger  
Jesper Alkestrup fra SoilSense.

G R AT I S  R Å D G I V N I N G  
O G  K O M M E R C I E L  
S PA R R I N G
 I BB Impact-programmet hjælper Bech-Bruuns råd-
givere bæredygtige startup-virksomheder med at  
realisere visionen om at udvikle nye, effektive løs- 
ninger, der kan bidrage til en bæredygtig fremtid. 

 Med juridisk og strategisk rådgivning, hjælp til for-
retningsudvikling og opbygning af relationer til er-
hvervslivet samt generel sparring, hvor vores viden og 
erfaring kan bruges, hjælper vi virksomhederne godt 
på vej og igennem de første år. 

 De første 50 timers rådgivning foregår uden betaling, 
og virksomheden får herefter mulighed for at fort-
sætte samarbejdet til en markant reduceret timepris 
og udskudt fakturering.
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Når Bech-Bruun hvert år tilbyder en 
række danske iværksættervirksomheder  
med en bæredygtig dagsorden 50  
timers rådgivning og løbende sparring,  
bidrager det til at understøtte FN’s 17 
verdensmål. Men det har også en række 
positive effekter på de interne linjer. 

Senioradvokat Ditte Lassen-Kahlke har 
været med til at udvikle programmet og 
har også været ansvarlig for BB Impact 
og rådgiver i samme regi:  

”Det har stor værdi, at der er opbakning 
i virksomheden til, at man som medar-
bejder har mulighed for at engagere sig 

udover sit primære område og forme sin 
hverdag i jobbet efter sine interesser,” 
fortæller Ditte Lassen-Kahlke.

Kilde til inspiration
Som advokat med speciale i selskabs-
retlige forhold har det været en del af 
Dittes arbejde at holde sig up to date 
med erhvervslivet – og ikke mindst være  
på forkant med udviklingen og nye 
trends i markedet – for at kunne yde den 
bedst mulige rådgivning og sparring for 
klienterne. Også i den sammenhæng  
har Ditte haft stor gavn af sit arbejde  
i BB Impact-regi:    

”Jeg har opnået et godt indblik i, hvad 
der sker i iværksættermiljøet og eks-
tremt kreativt tænkende virksomheder. 
Den kreative tilgang, som hersker blandt 
iværksættere, der handler om altid at vil-
le finde løsninger og gøre tingene bedre 
end i dag, er meget inspirerende. Den 
viden og indsigt har jeg i høj grad kunnet 
anvende i relationen til mine ”traditio-
nelle”, veletablerede klienter.”

Med på en vigtig rejse
I BB Impact-programmet har Ditte sam-
arbejdet med mennesker, der brænder  
for at løse en udfordring i verden, og 
hun har haft mulighed for at hjælpe dem 

En ekstra dimension 
til advokatrollen 
Som ansvarlig for Bech-Bruuns samarbejdsprogram, BB Impact, har senioradvokat  
Ditte Lassen-Kahlke fået en ekstra dimension føjet til sit job. Her har hun arbejdet  
sammen med nogle af landets dygtigste startup-virksomheder om at skabe en  
mere bæredygtig fremtid.

B B  I M PA C T
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med at føre deres idé ud i livet og nå et 
skridt nærmere drømmen.

”Det er noget helt særligt og meget  
givende at få mulighed for at følge en 
startup-virksomheds rejse på så tæt 
hold. Og samtidig at kunne konstatere, 
at den sparring og rådgivning, vi kan give 
dem, rent faktisk hjælper dem på vej til 
at opnå den succes, de arbejder så hårdt 
for, siger Ditte.       

 Ditte Lassen-Kahlke er 35 år og har været hos  
Bech-Bruun siden 2011, hvor hun er senioradvokat  
i afdelingen M&A Corporate. I foråret 2021 overtager 
partner Thomas Gjøl-Trønning rollen som BB Impact- 
ansvarlig hos Bech-Bruun. Ditte skal fremover  
arbejde som advokat hos en af den danske iværksæt-
terverdens succeshistorier, ølproducenten Mikkeller.
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Et bedre liv for børn med alvorlige og 
kroniske sygdomme. Det er visionen bag 
den velgørende forening SMIL fonden, 
der blev grundlagt i 2014 af tidligere  
tv-vært Sisse Fisker. Siden foreningen  
så dagens lys, har den arbejdet for at 
give alvorligt og kronisk syge børn og 
deres familier en pause fra sygdom.  
Det sker bl.a. ved at skabe stærke fælles-
skaber og gode og sjove aktiviteter både 
på og uden for hospitalerne. Men hvad 
gør man, når sygdom pludselig er på  
alles læber, og fællesskabet ikke er en 
mulighed?

”Der har været mange udfordringer.  
Man kan jo heller ikke lade være med  
at gøre noget, for børnene er stadig 
syge, og de og deres familier har stadig 
brug for at komme væk hjemmefra, hvor 
de sidder isoleret,” fortæller direktør og 
stifter Sisse Fisker og fortsætter: 

”Så vi har gentænkt det hele og fået rig-
tig meget til at lykkes. Når vi kigger på 
2020, så er det faktisk det år, hvor vi har 
haft allerflest aktiviteter, og vi har fået 
flere donationer end nogensinde før.  
Vi har været rigtig gode til at være inno-
vative og tænke i bl.a. onlinefællesskaber  
og begrænsede forsamlinger. Vi har in-

Et SMIL  
der smitter 
SMILfonden har siden 2014 arbejdet på at få smilet 
frem hos børn med alvorlige eller kroniske sygdomme. 
I 2020 er foreningen vokset betydeligt og har på trods 
af COVID-19-pandemien iværksat flere nye initiativer. 
Siden 2018 har Bech-Bruun støttet SMILfonden med 
juridisk rådgivning pro bono. 

Pro bono
Hos Bech-Bruun tager vi vores samfundsansvar   
alvorligt. Derfor yder vi hvert år gratis rådgivning til en 
række organisationer, der arbejder for en bedre verden  
– både lokalt og globalt. Her kan du møde nogle af de  
organisationer, som har modtaget gratis juridisk  
rådgivning i 2020.
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sisteret på stadig at gøre noget og gøre 
det rigtigt.”

Nye succesfulde initiativer
Det betyder bl.a., at SMILfonden har  
afholdt flere af deres aktiviteter i en 
coronavenlig version, heriblandt deres 
populære SMILcamps. 2020 har dog 
også budt på helt nye initiativer. Da  
landet blev lukket ned i marts, oprettede 
foreningen en rådgivningstelefon for de 
familier, der var utrygge og bange for, at 
der skulle ske noget med deres sårbare 
børn. Rådgivningstelefonen blev straks 
en succes blandt både forældre og børn. 
En anden succes var SMILtv: 

”Jeg har jo selv en tv-baggrund, så jeg 
tænkte straks, at vi simpelthen må lave 
noget fjernsyn til indlagte børn. Vi fik fat 
i Jacob Riising, Hjalmer og Gulddreng, 
der spillede online koncerter og lavede 
gak og løjer,” siger Sisse og fortsætter 
med at fortælle om deres største projekt 
nogensinde, SMILET, et bemandet krea-
tivt værksted for indlagte børn. Det blev 
indviet på Rigshospitalet i november 
måned og har kørt lige siden. 

”Det var ekstra kærkomment, for i marts 
måtte alle hospitalsklovne, legehelte,  

frivillige musikere, alt det der gør det 
sjovt at være indlagt, forlade hospitaler-
ne. Vores værksted er det eneste sted, 
børnene og deres søskende kan gå hen 
og få en pause på Rigshospitalet, og det 
er blevet en giga succes, som har været 
så fed at sætte i søen.”

Styr på de personlige  
oplysninger
Da Sisse stiftede foreningen for seks år 
siden, havde hun ingen erfaring med 
at lave en organisation, hun ville med 
egne ord ”bare gerne lave noget for syge 
børn”. Men som årene er gået, har for-
eningen vokset sig større og større. Det 
har bl.a. betydet etableringen af en be-
styrelse, der i dag består af en række er-
farne medlemmer, der hver især arbejder 
frivilligt og støtter foreningens arbejde  
og udvikling med hver deres faglige 
kompetence. Siden 2018 har Bech-
Bruun- partner Niels Kornerup været en 
del af bestyrelsen: 

”Mit samarbejde med SMILfonden er en 
god mulighed for at være med til at gøre 
en forskel. Det er motiverende, at den 
juridiske viden og erfaring med bestyrel-
sesarbejde, som jeg har tilegnet mig 
gennem årene, kan bidrage til forenin-

gens udvikling. Vi hjælper hver især, med 
det vi er bedst til, så vi sammen kan foku-
sere på at skabe de bedste vilkår for de 
syge børn og deres familier,” siger  
Niels. 

Bech-Bruuns juridiske støtte til forenin-
gens arbejde har bl.a. betydet, at de har 
fået flere af deres initiativer varemærke-
beskyttet. Og så har der været fokus på 
databeskyttelsesreglerne: 

”Da Niels spurgte, om vi havde styr på alt 
den data, vi håndterer, fandt vi hurtigt ud 
af, at det skulle sættes i system. Og det 
har betydet meget for os, at vi i efteråret 
har fået hjælp fra Bech-Bruun til at ind-
hente samtykke til at bruge den data, vi 
har indsamlet. Det er jo oplysningerne  
om familierne, der gør vores arbejde 
muligt. Men det er en svær proces og et 
kæmpe arbejde at få sat det i system.  
Og det er en stor lettelse at kunne gå  
i seng om aftenen som direktør og vide, 
at vi har styr på det. Vi er virkelig blevet 
bevidst om, hvad vi skal og må, og det 
har været en giga hjælp. Det var aldrig 
lykkedes uden Bech-Bruun, det er helt 
sikkert,” siger Sisse. 
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For mere end 80 år siden skabte den 
verdensberømte danske arkitekt Arne 
Jacobsen den ikoniske bygning, der  
i dag er synonym med Bellevue Teatret.  
Fra teatrets skrå brædder bliver der 
primært opført musikforestillinger og 
dansk dramatik og satire. Med en status 
som egnsteater i Gentofte Kommune og 
en smuk beliggenhed mellem skov og 
hav besøges teatret årligt af mere end 
100.000 gæster.  

Et uforudsigeligt år med restriktioner og 
nedlukninger har dog sat sit spor. Med 
en af de højeste egenindtægter blandt 
danske teatre har Bellevue Teatret i 

Det handler om selvværd, selvtillid, sund-
hed og styrke, når Projekt S afholder  
udviklingsforløb. De fire s’er danner ud- 
gangspunktet for alt arbejdet i projekt- 
et, der henvender sig til unge i alderen 
10-16 år. Bag konceptet står to iværksæt-
tere, der vil have mental sundhed blandt 
unge på dagsordenen. Indtil videre er de 
godt på vej, for siden oprettelsen i 2015 
har Projekt S styrket over 2000 børn og 
unges mentale og fysiske muskler i  
København. Projektet faciliteres af fri- 
villige undervisere, der gennem fysisk  
aktivitet, dialog og refleksion lærer de 
unge at stå ved sig selv, styrker dem i at 

2020 især kunnet mærke, at sæsonen  
har været præget af begrænsninger  
og ændringer på grund af COVID-19-
pandemien. Det til trods har teatret  
gennem hjælpepakker og tilpasninger  
af forestillingerne alligevel formået at 
gennemføre sæsonen og generere et 
overskud. Bech-Bruun har støttet  
Bellevue Teatret med juridisk rådgivning 
pro bono. Bech-Bruun-partner Niels  
Kornerup er formand for teatrets besty- 
relse, og arbejdet har primært bestået i 
bestyrelsesarbejde og krisestyring i en tid  
med COVID-19-pandemi, herunder bi-
stand med søgning af hjælpepakker mv. 

mærke egne grænser og nyde livet.  
Og netop arbejdet med børn og unge  
fik i 2017 den internationale organisation  
Reach for Change til at tildele Projekt S 
prisen som årets GameChanger. Siden 
har projektet modtaget støtte fra flere  
organisationer, heriblandt Liljeborg-
fonden, der har skabt et tæt samarbejde 
mellem Projekt S og Julemærkehjem-
met Liljeborg. Støtten har også resulteret 
i, at Projekt S i 2020 har kunnet udvide 
med en afdeling i Roskilde. Bech-Bruun 
har været med og ydet juridisk rådgiv-
ning pro bono.

Krisestyring  
fra scenekanten 

Projekt S: Mental  
styrketræning for  
børn og unge 
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ART 2030 sætter fokus på FN’s 17 ver-
densmål gennem kunst. I samarbejde 
med anerkendte kunstnere som Ai Wei-
wei, Yoko Ono og Jeppe Hein står ART 
2030 for kunstværker, som inspirerer 
iagttageren til at forstå og ønske at ar-
bejde for en bæredygtig fremtid. I sam-
arbejde med Jeppe Hein står ART 2030 
bag det storstilede kunstprojekt ”Breathe 
With Me” der startede ved FN’s general-

Djøf’s iværksætterretshjælp er en hjælp 
til Djøf’s medlemmer, der enten er iværk-
sættere eller går med tanker om at blive 
iværksættere. I 2020 har Bech-Bruun 
ydet pro bono-arbejde i form af gratis 
retshjælp til Djøf’s medlemmer, der gen-

Dansk Søredningsselskab (DSRS) er en 
almennyttig forening, der assisterer  
fritidssejlere og bådejere ved ikke-livs-
truende situationer til søs og hjælper  
det officielle beredskab. Bech-Bruun 
støtter foreningens arbejde ved at levere 

forsamling i New York. Kunstværket er 
siden hen blevet genskabt mange steder 
i verden og vurderes at være nået ud til 
mere end 93 millioner mennesker ver-
den over. Bech-Bruun støtter ART 2030 
ved at levere juridisk bistand pro bono 
og har i 2020 bl.a. hjulpet ART 2030 
med indgåelse af samarbejdsaftaler om 
skabelse af nye kunstprojekter. 

nem retshjælpen kan søge råd om juridi-
ske spørgsmål vedrørende iværksætteri, 
fx hvilken selskabsform man skal vælge,  
overvejelser i forhold til ejerstruktur, 
gennemlæsning af kortere kontrakter 
samt spørgsmål om moms og skat.

juridisk bistand pro bono og har i 2020 
bl.a. hjulpet med forsikrings- og skat-
teforhold, donationspolitikker, fonds-
ansøgninger, GDPR, ansættelses- og 
lejekontrakter samt diverse indkøb af 
redningsbåde og udstyr. 

ART 2030

Djøf 

Dansk  
Søredningsselskab 



34

Med viden som  
omdrejningspunkt 

Bech-Bruuns juridiske specialister er blandt landets allerbedste, og 
med den position følger et stort ansvar. Det ansvar yder vi hvert år en 
fokuseret indsats for at leve op til, når vi deler vores juristers ekspertise 
med verden omkring os. I 2020 har vores højt specialiserede viden og 
vores målrettede tilgang til videndeling endnu en gang vist sit værd.

Med viden som vores ufravigelige om-
drejningspunkt indtager vi som førende 
advokatvirksomhed en betydningsfuld 
rolle i samfundet. Det gælder både, når 
persondatalovgivningens følgevirknin-
ger rammer danske virksomheder, eller 
når en ny kompliceret EU-lov træder  
i kraft. Og det bliver ekstra tydeligt, når 
verden står på den anden ende, som vi 
har oplevet det i 2020. Når tusindvis  
af arbejdsgivere må sende deres med-
arbejdere hjem, hele erhverv lukker ned, 
og den offentlige debat om retssikker-
hed raser, melder spørgsmålene sig og 
med dem behovet for at afklare, hvad 
der er rigtigt og forkert.

Når juraens kompleksitet indtager en 
hovedrolle i verden omkring os, ser vi det 
som vores pligt at dele ud af vores højt 
specialiserede viden, skabe klarhed om 
gældende lovgivning og bistå dem, der 
har noget på spil. Og med Bech-Bruun 
Academy har vi gjort vores juristers viden 
frit tilgængelig i en konstant foranderlig 
virkelighed.

”Som faglig tung videnvirksomhed har 
de utallige uforudsete udfordringer,  
som 2020 har bragt med sig, givet vores  
ekspertise en helt ny aktualitet. Vores 
juristers viden har været efterspurgt i 
sjælden høj grad, og vi har i Bech-Bruun 

Academy taget helt nye skridt i vores  
tilgang til videndeling. Vi har omlagt  
store dele af vores klassiske kursusvirk-
somhed til gratis webinarer og valgt at 
lade dem være åbne for alle. Det har vi 
gjort for at imødekomme den usikker-
hed og det medfølgende behov for ju-
ridisk rådgivning og ekspertise, som i 
2020 har været virkelighed for rigtig 
mange virksomheder og organisationer,” 
fortæller Jeannette Skjoldager, der er 
uddannelseschef i Bech-Bruun.
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Rådgiverens rolle forandret
Som rådgivere har Bech-Bruuns jurister 
trådt helt nye stier i 2020, og den klas-
siske rådgivning omkring et mødebord 
ændret format. I dag har vi etableret  
permanente webinarlokaler på vores 
kontorer i Aarhus og København, og  
vores jurister har modigt og på rekord-
tid indtaget pladsen foran webkameraet 
og de mange hundrede online tilhørere, 
som uge efter uge har zoomet ind på  
vores webinarer.

”I Bech-Bruun Academy har vi igennem  
flere år undervist vores jurister i at være 
omstillingsparate – og i 2020 stod vi 

pludselig midt i en situation, der kræv- 
ede netop det. Vores jurister har virkelig  
bevist, at de tør vise vejen og være til  
stede der, hvor spørgsmålene bliver  
stillet. Vi deler vores viden med sam- 
fundet der, hvor det brænder allermest 
på, og det er jeg stolt af, at vi lykkes med. 
Bech-Bruuns juridiske specialister har 
svarene på mange af de spørgsmål, som 
rører sig i den offentlige debat. Og de 
svar gør vi med vores webinarer frit til-
gængelige for alle, der vil lytte med,”  
forklarer Jeannette om den nye rolle 
som virtuel oplægsholder, som mange  
af vores jurister har tilegnet sig i år. 

Uddannelse og videndeling er vigtige elementer i Bech-Bruun. Derfor har  
vi vores eget Bech-Bruun Academy, hvor vores fokus er at kombinere jura  

og forretningsforståelse med personlig indsigt. Bredden og kvaliteten  
i undervisningen bygger på dyb juridisk indsigt, konstant fokus på  

udviklingen i erhvervslivet og evnen til at tilpasse os den tid, vi lever i. 

VIDENDELING I 2020

315 
kurser i alt i 2020

6.491 
tilmeldinger i 2020

84
gratis kurser, gåhjemmøder  

og heldagskurser udbudt  
i Bech-Bruun i 2020

41
kurser ændret til online  

afholdelse grundet COVID-19

3.756  
klienttilmeldinger i 2020

80 
kurser med online afholdelse  

(gratis webinarer afholdt  
over 9 måneder)
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Vores viden  
gør en forskel
Repræsenteret af vores dygtige specialister deltog 
Bech-Bruun i 2020 også i en række udvalg og nævn,  
ligesom vi som medlem var engageret i relevante  
danske og internationale brancheforeninger og 
interesse organisationer. 

Vi bidrager her med vores viden til  
udviklingen af de rammer, vi og vores 
klienter arbejder inden for, og tager et 
medansvar for den indflydelse, vores  

aktiviteter har på resten af samfundet. 
Udvalgte brancheforeninger, organisa-
tioner, netværk, udvalg og nævn, som  
vi har været en del af i 2020:

Advokatrådet

Advokatrådets Procesretsudvalg

Anti Doping Danmark

Byggesocietetet

Climate Planet Foundation

Comité Maritime International

Danish Chinese Business Forum

Dansk Industri

Danske Advokaters fagudvalg for selskabsret

Danske IT-advokater

Danske Miljøadvokater

Data Redder Liv

DBU Fodboldens Disciplinærinstans

Erhvervsankenævnet

EU Commission EU China IP Working Group

European Patent Lawyers Association

Hempel Fonden

International Association for the Protection of Intellectual Property

International Bar Association

Karnov Group 

Konkurrenceankenævnet

Ligebehandlingsnævnet

Medicoindustriens Udredningspanel

Pressenævnet

Red Barnet
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Udvalgte  
sponsorater 
Vi tager ansvar for samfundet omkring os og støtter  
hvert år mere end 20 foreninger, organisationer og  
virksomheder gennem vores sponsorater.

Udvalgte sponsorater fra året, der er 
gået.

AFFK 
Advokatfuldmægtigforeningen i  
København, hvor yngre advokater og  
advokatfuldmægtige mødes om sociale 
og faglige arrangementer.

AROS 
Et af Nordeuropas største kunstmuseer 
med 20.700 kvadratmeter fordelt over 
10 etager.

Dansk Energi Leverandørforum 
Forum for leverandører og rådgivere for 
energiselskaber med behov for at følge  
energisektoren tættere og få dybere 
indsigt.

ELSA Denmark 
En af i alt 44 nationale grupper i The 
European Law Students’ Association 
(ELSA), der er verdens største organi-
sation for jurastuderende og færdig-
uddannede jurister. Med lokalgrupper  
i de fire universitetsbyer, Aalborg,  
Aarhus, Odense og København udgør 
ELSA Denmark det danske netværk  
i ELSA.

Erhverv Aarhus
Uafhængig erhvervsorganisation, der 
sammen med medlemsvirksomhederne 
arbejder for et attraktivt erhvervsklima  
i Aarhus og Østjylland.

FOCOFIMA 
Forum for Company Law and Financial 
Market Law, der siden 2003 samlet har 
behandlet selskabs- og kapitalmarkeds-
ret og fungerer som et forum for forsk-
ning og undervisning i disse områder.

Hold Danmark Rent 
En nonprofit-organisation, der arbejder 
for at nedbringe mængderne af henka-
stet affald i naturen.

ICC Danmark International Chamber
Samler og repræsenterer virksomheders 
interesser verden over og har en central 
rolle inden for international handel og 
forretning.

Københavns Universitet, Syddansk 
Universitet, Aalborg Universitet og 
Aarhus Universitet 
Støtte til jurastuderende.

Mediationsinstituttet 
Repræsenterer landets bedste og mest 
erfarne mediatorer, hvis kompetencer 
dækker en bred vifte af juridiske specia-
ler.

UN Global Compact Network  
Denmark
En del af verdens største frivillige initiativ 
for virksomheders samfundsansvar, som 
blev etableret i 2000 af FN’s daværende 
generalsekretær, Kofi Annan, for at  
mobilisere virksomheder i hele verden  
til en mere bæredygtig fremtid.  

Vis Moot
Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, også kaldet Vis Moot, 
er et af verdens største og mest prestige-
fulde processpil. Vis Moot er et intensivt 
fagligt forløb, der strækker sig over to  
semestre og afsluttes med en finaleuge  
i foråret 2020, hvor hovedkonkurrencen 
afholdes, og hvor flere end 350 universi-
teter fra hele verden deltager. Deltagelse  
i processpillet forudsætter højt fagligt  
niveau og dedikation, ligesom deltagelse 
er særdeles tidskrævende.
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IBA Maritime and Transport Law Com-
mittee er en af de ældste og mest vel- 
etablerede komitéer inden for The  
International Bar Association (IBA). Med 
over 650 medlemmer i hele verden er 
den et samlingspunkt for ledende inter-
nationale søretsadvokater, der mødes, 
skaber forbindelser og drøfter de mest 
aktuelle juridiske spørgsmål inden for 
sø- og transportret.  

For Johannes Grove Nielsen, der både 
herhjemme og internationalt anses for 
en af de førende shippingadvokater, er 
formandskabet for komitéen af stor be-
tydning:  

”Det er en kæmpe ære og anerkendelse 
både af Bech-Bruun som virksomhed og 
af det arbejde, jeg har lagt inden for  
området de sidste 15 år.”

Ajour med en branche
Men for Johannes ligger der meget 
mere end ære og anerkendelse i for-
mandskabet. Arbejdet i komitéen kan 
nemlig holde ham totalt ajour på bran-
chen, hvilket er en stor fordel for ham 
som rådgiver.

”Shipping er et traditionelt erhverv med 
regler, der går tusindvis af år tilbage. 
Men det er nødvendigt at holde sig dy-
namisk og være med i udviklingen. Det 
har jeg nu mulighed for i endnu højere 
grad,” siger Johannes.

Samfundsmæssig dimension
Formandskabet tilfører ifølge Johannes 
dog også en helt tredje og mindst ligeså 
vigtig dimension, nemlig den samfunds-
mæssige: 

”At sidde i toppen af Maritime and  
Transport Law Committee giver mulig-
hed for at sikre, at vi som virksomhed  
tager et ansvar på os og påvirker bran-
chen og det aftryk, den efterlader.”

”Det er er vigtigt, at vi som advokater 
bruger vores kompetencer til at stræbe 
højt og skabe et stærkt, fælles ståsted for 
branchen.”

 ”En mulighed for at påvirke 
en branche og dens aftryk”
Partner Johannes Grove Nielsen blev i 2020 udnævnt som ny formand for  
IBA Maritime and Transport Law Committee for 2021 og 2022. Et ærefuldt hverv,  
men også en mulighed for at tage øget ansvar på branchens vegne, mener han selv.   



39

Som specialist i varemærker og design-
rettigheder med mere end 20 års erfa-
ring er Claus Barrett Christiansen blandt 
de mange af vores rådgivere, som er  
involveret i udvalg, komitéer og nævn.  
I 2020 blev han udpeget til bestyrelses-
medlem i Foreningen Designnævnet, 
der står bag det nye Designnævnet, som 
skal vurdere sager om krænkelse af op-
havsrettigheder for bl.a. arkitekter, de-
signere og kunsthåndværkere.

”For mig giver det god mening at bruge 
tid og kræfter på at forbedre retsstilling- 
en for designere og virksomheder inden 
for design. På den måde kan jeg bidrage 
til, at flere tilfælde af krænkelser af ret-
tigheder kan blive løst effektivt,”  
siger han.

Mange sidegevinster 
Claus er ikke i tvivl om, at det frivillige 
engagement lønner sig: 

”Jeg tror på, at man bliver en bedre råd-
giver ved at involvere sig i den slags pro-
jekter. I dette tilfælde får jeg mulighed 
for at komme ind under huden på en 
branche og få indblik i, hvad design vir-
kelig er, hvad der rører sig, og hvordan 
de forskellige aktører ser verden og age-
rer. Det er meget inspirerende.” 

Der er altså gevinster at hente på det 
personlige og samfundsmæssige plan, 
og at det tilmed også kan komme Bech-
Bruuns klienter til gavn er naturligvis en 
positivt afsmittende effekt:  

”Når vi påtager os frivilligt arbejde i 
Bech-Bruun, foretager vi altid en vurde-
ring af, om det er samfundsgavnligt. Hvis 
det samtidig kan være til gavn for vores 
klienter, så er det væsentlige argumenter 
for at involvere sig.”

”Man opbygger hele tiden mere erfaring 
og viden ved den slags arbejde, ligesom 
man får et godt netværk. Alt det kan 
være med til at løse sager for klienterne 
på mere smidig og hensigtsmæssig vis.”

 ”Man bliver en  
bedre rådgiver” 
For partner Claus Barrett Christiansen giver det mening på 
flere planer at engagere sig i ulønnede projekter ved siden 
af arbejdet som rådgiver i Bech-Bruun. 
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Miljø
Hos Bech-Bruun har vi i 2020 haft et øget fokus på vores ressourceforbrug. Som advokatvirksomhed har vi ikke et stort produk- 
tionsapparat med et tilsvarende tungt klimaaftryk. Alligevel er omtanke for miljø og klima væsentligt for os, og vi arbejder kon-
tinuerligt for at bidrage til grøn omstilling ved at minimere vores ressourceforbrug. Både som moderne advokatvirksomhed og 
som arbejdsplads for mere end 500 medarbejdere er det vigtigt for os, at vi også i fremtiden bidrager til en bæredygtig udvikling.

Samtidig er en stadigt stigende del af vores forretning knyttet til udviklingsprojekter til gavn for miljø og klima. Vi har igen i år råd-
givet en række klienter inden for især vedvarende energi og bæredygtigt byggeri på tværs af landegrænser. Her har vi været med 
til at sikre bæredygtig strøm til husstande i hele verden og opførelse af nybyggeri med respekt for miljø og klima.

V O R E S  
A M B I T I O N E R
•  Vi vil identificere relevante indsatsom-

råder, hvor vi kan begrænse vores res-
sourceforbrug.

•  Vi vil kontinuerligt minimere vores res-
sourceforbrug og optimere bæredyg-
tige arbejdsgange.

•  Vi vil i højere grad prioritere at bruge 
grønne leverandører.

•  Vi vil fortsat have fokus på samarbejde 
med danske og internationale aktører 
inden for vedvarende energi og bære-
dygtigt byggeri.

V I  P L A N L Æ G G E R 
I  2 0 2 1

• At formulere en klimastrategi.

•  At kortlægge de områder, der kan 
være med til at minimere vores for-
brug.

•  At have et øget fokus på vores leve-
randørers klimaaftryk.

•  At fastholde vores engagement i bæ-
redygtig udvikling i byggebranchen.

•  At øge omfanget af vores rådgivning 
på store vedvarende energiprojekter.

En målrettet indsats
Hos Bech-Bruun tager vi vores sam-
fundsansvar alvorligt. Det gælder også, 
når det kommer til omtanke for miljø og 
klima, og den påvirkning vores forret-
ningsrelaterede aktiviteter fører med sig. 

Når vi forbruger el og varme på vores 
kontorer, når vores medarbejdere trans-
porterer sig til og fra arbejde, og når vi 
rejser verden rundt for at rådgive inter-
nationale klienter, udleder vi CO2, som 
påvirker klimaet. Dermed udgør vores 
forretningsrelaterede aktiviteter en po-
tentiel risiko for klima og miljø, særligt i 
forbindelse med driften af vores kontor- 
er på flere lokationer og vores rejseakti-
viteter i ind- og udland. Derfor er det af-
gørende, at vi yder en målrettet indsats 
for at minimere vores ressourceforbrug 
og dermed også vores CO2-udledning.

For at gøre vores klimaindsats hånd-
gribelig både nu og i fremtiden har vi i 
2020 truffet beslutning om at udarbejde 
et årligt klimaregnskab. Regnskabet skal 
både hjælpe os til at have et kontinuer-
ligt fokus på vores forbrug og på de leve-
randører, vi samarbejder med, men også 
fungere som rettesnor i vores arbejde 
med at identificere relevante indsats-
områder, der kan være med til at sikre, 
at vi løbende nedbringer vores samlede 
CO2-udledning.

Bech-Bruuns klimaregnskab 
Med vores første klimaregnskab har det 
været vores mål at etablere et brugbart 
værktøj, der kan hjælpe os til at stille 
skarpt på, hvordan vi i fremtiden kan  
arbejde endnu mere målrettet for at bi-
drage til grøn omstilling.

I 2020 har vores transport-, rejse- og 
kontoraktiviteter afveget væsentligt fra 
normalen. Vi har ganske enkelt hverken 
rejst med fly, kørt i bil eller opholdt os på 
vores kontorer i samme grad, som vi nor-
malt ville have gjort i løbet af et år. I sted- 
et har vi holdt virtuelle møder og arbej-
det hjemmefra. 

Derfor tjener det forgange år heller ikke 
som det oplagte sammenligningsgrund-
lag for vores fremtidige adfærd. Men  
vores erfaringer fra 2020 har alligevel  
givet os ny viden om, hvor vores ressour-
ceforbrug er størst. Den indsigt bidrager  
til vores kommende arbejde med at de- 
finere de indsatsområder, der skal være  
medvirkende til at begrænse vores for- 
brug og dermed vores samlede CO2- 
udledning.
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CO2-udledning i 2020 
 2020 har rykket ved mange af vores fa-
ste vaner og rutiner, og vi har på kort tid 
omstillet os til en ny virkelighed og en 
række meget anderledes arbejdsvilkår. 
Den forandring spores tydeligt i vores 
CO2-forbrug for året, der er gået. 

Den udvikling ønsker vi at lære af, og vi 
vil derfor igangsætte et arbejde med at 
kortlægge vores forbrug i endnu højere  
grad.

Bech-Bruuns klimaregnskab for 2020 
er udarbejdet i overensstemmelse med 
opgørelsesmetoden i den internationalt 
anerkendte standard for klimaregnska-
ber ”Green House Gas-Protokollen – 
Corporate Accounting and Reporting  
Standard”. 

  Fremtidens indsatsområder
 Den store forskel i vores forbrug i 2019 
og 2020 understreger, at vores adfærd 
har stor indflydelse på den mængde 
CO2, vi udleder. Derfor intensiverer vi 
fremover vores indsats for at nedbringe 
vores forbrug. 

 I 2021 er det vores målsætning at fast-
lægge en klimastrategi med konkrete 
måltal for vores forbrug og en klar plan 
for vores fremtidige indsats. Her vil vi  
bl.a. have fokus på at stille højere krav til 
de leverandører, vi samarbejder med om 
driften af vores kontorer, vores transport-
former og vores rejse aktiviteter. 

 Det er vores ambition, at vi gennem et 
kontinuerligt fokus på vores adfærd  
og forbrug af ressourcer skal nedbringe  
vores CO2-udledning og dermed bi- 
drage til mere grøn omstilling. 

I vores arbejde med miljø og klima til-
slutter vi os principperne om miljø i FN’s 
Global Compact:

Princip 7
Virksomheder bør støtte en forsigtigheds-
tilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8
tage initiativer til at fremme større miljø-
mæssig ansvarlighed; og

Princip 9
tilskynde udvikling og udbredelse af  
miljøvenlige teknologier. 

I vores arbejde med miljø og klima un-
derstøtter vi en række af FN’s Verdens-
mål for bæredygtig udvikling:
 
Verdensmål 7 om bæredygtig energi 
Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og 
produktion
Verdensmål 13 om klimaindsats

47 %
 mindre CO2-udledning  

i 2020
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13 etagers 
bæredygtigt 
byggeri 
Langelinie Allé 35 har siden 2001 dannet rammerne om Bech-Bruun  
i København, men nu venter nye horisonter forude. Et 13 etagers  
bæredygtigt byggeri er under opførelse, og i 2023 flytter Bech-Bruun 
ind i et helt nyt domicil i den helt nye bydel Nordø. 

I 2014 flyttede Bech-Bruuns afdeling  
i Aarhus til City Tower – Aarhus’ første  
erhvervsbyggeri, der lever op til de skrap-
pe krav for energiklasse 1. City Tower har 
24 etager, måler 92 meter og er opført 
med fokus på bæredygtighed og energi-
optimering. 

Nu er det blevet tid for Bech-Bruuns  
københavnske afdeling at følge trop.  
Efter to årtier på Langelinie Allé indtager 
Bech-Bruuns advokater i 2023 et helt 
nyt bæredygtigt domicil. Adressen bliver 
i det nye byområde Nordø, der ligger på 
spidsen af Nordhavn.

”Bæredygtighed har været et af omdrej-
ningspunkterne i beslutningsprocessen 
om at flytte til et helt nyt domicil. Vi vil 
gerne være på forkant med udviklingen 
og minimere vores forbrug mest muligt. 
Vores nye kontor skal kunne udvikle sig  

i takt med os og tilpasse sig vores 
skiften de behov, og de betingelser lever 
vores kommende domicil på Nordø op 
til. Det bliver en moderne og attraktiv  
arbejdsplads for os alle og en fornøjelse 
at byde klienter indenfor,” siger økono-
midirektør Martin Riber Povlsen.

DGNB-certificering til  
guldniveau
Det er PFA, der står bag etableringen af 
det nye byområde på Nordø og opførel-
sen af Bech-Bruuns kommende domicil:

”Vi er utrolig stolte og glade for, at  
Bech-Bruun har valgt Nordø som place-
ring for deres domicil. Med sin unikke  
arkitektur vil ejendommen blive et var-
tegn for Århusgadekvarteret og samtidig  
vil bygningen med en bæredygtigheds-
certificering til DGNB Guld passe rigtig  
godt ind i PFA’s samlede danske er-

hvervs portefølje,” siger Mikael Fogemann, 
Executive Director, Nordic Real Estate 
hos PFA.

DGNB-certificeringen betyder bl.a., at 
der under udviklingen og opførelsen af 
byggeriet arbejdes med en helhedsori-
enteret indsats i forhold til bæredygtig-
hed, hvor både miljømæssige, sociale og 
økonomiske aspekter af bæredygtighed 
tilgodeses. Konkret er der fokus på at 
nedbringe den CO2, som udledes under 
byggeriets livscyklus, og at der sikres et 
godt indeklima gennem dagslys, tempe-
ratur og ventilation. 

Det kommende domicil byder desuden 
på en skylounge på 13. etage, en grøn 
vinterhave i stuetagen og en gennem- 
gribende moderne, bæredygtig og inno-
vativ tilgang til indretningen af hver  
eneste kvadratmeter. 

N Y T  D O M I C I L  PÅ  V E J



 B E C H - B R U U N S  
B Æ R E D Y G T I G E  
B Y G G E R I E R 
 
Aarhus City Tower, der danner rammerne om  
Bech-Bruuns aarhusianske kontor, er med sine 24 
etager 92 meter højt. Ejendommen er opført med  
fokus på bæredygtighed og energioptimering og  
var ved indvielsen det første erhvervsbyggeri i  
Aarhus, der levede op til de strenge krav for energi-
klasse 1-byggeri.
 
 Nordø, der er Bech-Bruuns kommende domicil  
i København, opføres på spidsen af Nordhavn og  
forventes at stå klar i 2023. Ejendommen og dens  
13 etager får en bæredygtighedscertificering til 
DGNB Guld, hvilket blandt andet indebærer et  
fokus på at nedbringe husets CO2-udledning og  
på at sikre et sundt indeklima.
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Vores grønne  
køkken 

Blandt de nok allermest vellidte med-
arbejdere hos Bech-Bruun er vores 
dygtige kokke og køkkenpersonale fra 
Meyers Kantiner, som hver dag tilbere-
der og serverer samtlige måltider med 
både passion, professionalisme og ægte 
madglæde. 

I 2020 overtog køkkenchef Charlott 
Bergmann Gether ansvaret for køkkenet 

hos Bech-Bruun og står hver dag i spids- 
en for de faste serveringer. Her har hun 
spottet en tendens - kødindtaget viger 
lidt efter lidt for grøntsagerne. 

”Vores kolleger i Bech-Bruun har  
mærkbart fået det grønne i fokus, og  
fordelingen nu ligger på 2/3 grønt og  
1/3 kød på tallerknerne. Det, synes vi,  
er en positiv udvikling både for den  

enkeltes velvære og for klimaet. Det er 
desuden en motiverende faktor for ar-
bejdet i køkkenet at få så meget smag  
og forskelligt udtryk ud af vores grøn-
sager som muligt,” fortæller hun.

I Bech-Bruuns kantine spiller klimabevidsthed en væsentlig rolle.  
Med udgangspunkt i en bæredygtig filosofi arbejder både kokke og  
køkkenpersonale hver dag dedikeret for at servere velsmagende  
måltider til gavn for både medarbejdere og miljøet.



Mere fokus på 
madspild

Frugt 
1. halvår: mindst 

30 % 
skal være dansk og 

50 % 
regionalt

2. halvår: mindst 

40 % 
skal være dansk og 

60 % 
regionalt

Fisk 

100 % 
bæredygtig i  

overensstemmelse 
med WWF’s  
Fiskeguide

Kød 
Mindst 

65-70 %
dansk kød

100 % 
frilandskylling  

anbefalet af  
Dyrenes  

Beskyttelse

Vores køkken, der er en del af Meyers 
Kantiner, har forpligtet sig til at leve op  
til en række parametre for bæredygtig  
kantinedrift. 

I vores køkken arbejdes der hver eneste 
dag ud fra et grundlæggende værdisæt, 
der sikrer både velsmagende og bære-
dygtige måltider.

Smag
Kvalitet
Økologi
Sundhed
Sæson
Bæredygtighed 
Dyrevelfærd

Bæredygtighed og dyrevelfærd Madspild

B Æ R E D Y G T I G  
F I L O S O F I

Ost 

30-35 % 

Korn

100 % 

Mejeri 

100 % 

Tørrede  
bønner, linser, 

kikærter,  
pasta og ris 

100 % 

Æg

100 % 

Frugt & grønt

40-50 % 

Økologi
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Etik & compliance

V O R E S  
A M B I T I O N E R
•  Vi vil sikre den højeste etiske standard 

og åbenhed inden for rammerne af 
den tavshedspligt, der er grundstenen 
i vores relation til vores klienter. 

•  Vi vil sikre intern compliance på høj- 
este niveau. 

•  Vi vil sikre en kontinuerlig opdatering 
af vores systemer og udvikling af digi-
tale værktøjer, så vi altid kan servicere 
vores klienter effektivt og betryggende. 

Vi tager ansvar
 Vi har en klar ambition om at drive en an-
svarlig virksomhed med høj integritet og 
højeste sikkerhed. Det gør vi ved at ud-
fylde og forsvare den vigtige rolle, vi som 
førende advokatvirksomhed spiller for 
retssamfundet, og ved at sikre den høj- 
este etiske standard og åbenhed inden 
for rammerne af den tavshedspligt, der 
er grundstenen i vores relation til vores 
klienter.

 Vi valgte i 2015 som en af de første  
advokatvirksomheder at tilslutte os  
Danske Advokaters advokatKODEKS og 
har også i 2020 arbejdet aktivt med de 
fem principper: Åbenhed, social ansvar-
lighed, håndtering af etiske dilemmaer, 
fokus på kunder og medarbejdere samt 
mangfoldighed og diversitet.

Corporate compliance er et område, som står højt på dagsordenen i langt de fleste danske virksomheder.  
Med den digitale omstilling og øget brug af moderne teknologi følger nye risici og et stadigt voksende behov  
for compliance og databeskyttelse. 

Også hos Bech-Bruun har compliance i det forgangne år været endnu vigtigere end nogensinde før. Derfor  
har vi i 2020 haft et skærpet fokus på at fremtidssikre vores datasikkerhed, så vi også fremover kan være på  
forkant med udviklingen. 

V I  P L A N L Æ G G E R 
I  2 0 2 1
•  At fortsætte med at sætte de højeste 

etiske standarder. 

•  At optimere vores complianceværk-
tøjer kontinuerligt.

•  At have et fortsat fokus på vores høje 
it-sikkerhed.
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I vores arbejde med etik og compliance 
tilslutter vi os princippet om antikorrup-
tion i FN’s Global Compact:

Princip 10
 Virksomheder bør modarbejde alle for-
mer for korruption, herunder afpresning 
og bestikkelse.

 advokatKODEKS er advokatbranchens 
synliggørelse af, at branchen tager sam-
fundsansvaret alvorligt. advokatKODEKS 
sikrer, at vi som advokatvirksomhed for-
tæller omverdenen eksplicit om det, vi 
står for. Om de værdier, vi arbejder efter, 
hvordan vi driver vores virksomhed, og 
hvad det er, der gør os særlige som uaf-
hængige rådgivere.

 Kodeksets værdier retter sig mod kun-
der, medarbejdere og offentligheden. 
Det handler om medarbejdervendte 
værdier som god ledelse og diversitet, 
men også generelle værdier som etik, 
socialt ansvar samt åbenhed og gen-
nemsigtighed.

I vores arbejde med etik og compliance 
understøtter vi FN’s Verdensmål 8 om 
anstændige jobs og økonomisk vækst.
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Corporate compliance er et område, 
som står højt på dagsordenen i langt de 
fleste danske virksomheder. Også hos 
Bech-Bruun har compliance i det for-
gangne år været endnu vigtigere end 
nogensinde før. 

Hos Bech-Bruun har vi en klar målsæt-
ning om at være fremtidens advokatvirk-
somhed, og den ambition gør sig også 
gældende, når det kommer til corporate 
compliance. Derfor har vi i 2020 haft et 
skærpet fokus på at fremtidssikre vores 
datasikkerhed bl.a. ved at optimere og 
udvikle vores processer og ved at ud-
danne alle relevante medarbejdere i den 
gældende lovgivning. Målet med denne 
indsats er klart: Vi skal hele tiden være 
på forkant med udviklingen. 

Et skridt foran på  
databeskyttelse
Som førende advokatvirksomhed er det 
altafgørende, at vi til enhver tid lever op 
til vores ansvar og vores klienters tillid. 
Det kræver et konstant fokus på at efter-

leve gældende lovgivning, hvor der især  
i Europa er et stort fokus på beskyttelse 
af data og personoplysninger.

Som følge af de stadigt voksende krav  
til virksomheders compliance har vi igen 
i 2020 prioriteret vores interne compli-
ance højt. Eksisterende processer er op-
timeret, og nye er kommet til, så udefra-
kommende risici fortsat kan identificeres 
og håndteres effektivt.

”Compliance er jo ikke blot regelefter-
levelse, det er også aktiv risikostyring. 
Vi har derfor udvidet vores it-styrede 
screeninger af potentielle nye klienter  
i året, der er gået. Det gør os i stand til  
at identificere, vurdere og handle på  
risici og sikre, at vi agerer i overensstem-
melse med lovgivningen,” fortæller  
Lars Lindencrone Petersen, som ud over 
at have en årelang erfaring med juridisk  
rådgivning og undervisning også er 
Bech-Bruuns videnpartner og fagligt  
ansvarlig for corporate compliance. 

Arbejdet med compliance i Bech-Bruun 
er forankret hos vores juridiske specia- 
lister og hos gruppen af særlige compli-
ancecontrollere. De er højt specialise-
rede medarbejdere, hvis væsentligste 
opgave er at sikre, at vores interne for-
retningsgange på området bliver fulgt 
og dokumenteret.

Målrettet indsats mod  
hvidvask og terrorfinansiering
Vores ansvar og medfølgende fokus på 
compliance gælder også inden for be-
kæmpelse af hvidvask og terrorfinansie-
ring og de potentielle risici, vi som råd-
givningsvirksomhed kan blive udsat for. 

Som advokatvirksomhed har vi nemlig  
et medansvar, som forpligter, når vi bistår 
ved transaktioner, som giver os indblik  
i fortrolige oplysninger om vores klienter 
og deres ejere. 

Det gælder for eksempel, når vi bistår 
danske og udenlandske klienter med 
køb og salg af virksomheder og ejen-

Med adgang til nye digitale muligheder og øget brug af moderne teknologi arbejder 
virksomheder langt smartere og mere effektivt end nogensinde før. Men med  
udviklingen følger også nye risici og et stadigt voksende behov for compliance og  
databeskyttelse. På få år er regler og anbefalinger på mange områder strammet op  
og blevet til egentlige krav, og i årets løb har vi igen set skærpede lovkrav og øget  
regulering. 

Compliance  
i Bech-Bruun 
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domsporteføljer, som kan involvere store 
summer. Her har vi igen i 2020 taget  
vores ansvar meget alvorligt og efter- 
levet en række klare forholdsregler.  

”Vi kan ikke se bort fra den principielle 
risiko for, at vi kan blive forsøgt misbrugt 
til hvidvask eller finansiering af terroris-
me. Vi har derfor siden 2010 udviklet et 
af de mest fintmaskede systemer i advo-
katbranchen til screening af klienter og 
disses reelle ejere, når vi påtager os en 
opgave for dem, og vi overvåger klient-
forholdene i overensstemmelse med  
vores pligter efter hvidvaskloven. Det  
system har vi i år udviklet yderligere for 
at imødekomme nye krav,” fortæller  
Lars. 

Vores målrettede indsats og dertilhøren-
de tunge viden inden for bekæmpelse 
af hvidvask kommer også vores klienter 
til gode. I det forgangne år har vi således 
løbende rådgivet klienter og påbegyndt 
flere nye opgaver inden for netop hvid-
vasklovens rammer.

V I D E N  E R  V O R E S  
V I G T I G S T E  VÆ R K T Ø J
I 2020 har vi endnu en gang skærpet vores interne retningslinjer  
med det formål at sikre, at den enkelte medarbejders viden om 
hvidvask er både omfattende og opdateret. 

Derfor har vi bl.a. udviklet et tretimers inhouse e-læringskursus 
om hvidvask lovgivningen og de dertil knyttede databeskyttel-
sesretlige regler, som alle relevante medarbejdere har gennem-
ført i år. 

Derudover har vi videreudviklet vores digitale system til ind-
hentning af hvidvaskdokumentation, som sikrer en databeskyt-
telsesretligt korrekt behandling af vores klienters personoplys-
ninger.

Samtlige medarbejdere i Bech-Bruun har i år gennemført om-
fattende e-læringskurser i både cyber- og informationssikker-
hed og i databeskyttelsesreglerne. 

Lars Lindencrone Petersen, videnpartner

Lars er partner og har siden 2008 været hos Bech-Bruun, hvor han bl.a. er ansvarlig for  
vores interne compliance og videnarbejde. Med sin brede indsigt i vores mange  
forretningsområder og et skarpt blik for fremtidens krav til advokater er han med til at sikre, 
at Bech-Bruuns medarbejdere altid har den nyeste viden om compliance og lever op til  
den gældende lovgivning på området. Lars er desuden tidligere landsdommer, forfatter til  
en lang række bøger og underviser også på Københavns Universitet samt på en lang række 
efteruddannelseskurser for jurister. 
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For Susanne rækker rådgivningen dog 
længere ud end kontorets rammer. Hun 
er en aktiv underviser og oplægsholder 
og bidrager ofte med sin store viden om 
det komplekse område. I 2020 har hun 
sammen med sine nærmeste kolleger 
også taget initiativ til en række gratis  
webinarer, hvor de skærpede EU-krav 
på persondataområdet igen var på dags-
ordenen.

”For mig er det klart, at vi som speciali-
ster inden for et komplekst juridisk felt 
har en pligt, men også en lyst til at dele 
ud af den viden vi besidder. Jeg mener, 
at vi har et medansvar for at skabe klar-
hed og hjælpe virksomheder, organisa- 
tioner og myndigheder på dette om- 
råde,” siger Susanne om sin indsats som 
oplægsholder og underviser.

Databeskyttelse  
i verdensklasse
Hos Bech-Bruun har vi i løbet af 2020 
rådgivet en lang række virksomheder, 
organisationer og offentlige myndig-
heder om den nyeste viden inden for 
databeskyttelse og derigennem gjort en 
stor indsats for at klæde de ansvarlige 

medarbejdere på til selv at efterleve lov-
givningen.

Vi er blandt landets førende specialister 
på området, og den viden har vi siden 
2016 delt ud af bl.a. på vores egen Data 
Protection Officer-uddannelse, hvor 
indtil videre tæt på 300 kursister er ble-
vet uddannet. På vores DPO-uddannel-
se samler vi kort sagt al den viden, man 
har brug for som databeskyttelsesråd- 
giver, i et komplet uddannelsesforløb.

”Ideen til DPO-uddannelsen opstod 
forud for den nye databeskyttelsesfor-
ordnings ikrafttræden, fordi vi som råd-
givere så et virkelig stort behov for at 
forberede landets virksomheder på den 
nye virkelighed, de stod over for. Derfor 
var det oplagt at samle essensen af vores 
viden om den nye lovgivning i et uddan-
nelsesforløb, der i langt højere grad gør 
virksomhederne selvkørende inden for 
GDPR-området, end de ellers ville have 
haft mulighed for,” fortæller partner og 
specialist i persondataret Thomas Munk 
Rasmussen, som var en af initiativtager-
ne bag DPO-uddannelsen hos Bech-
Bruun.

Høj kompleksitet og høj risiko
Vores juridiske specialister i databeskyt-
telse er blandt de førende i Norden og 
er med til at sikre Bech-Bruuns interne 
compliance med de databeskyttelses-
retlige regler.  

Det er et komplekst område, hvor man-
ge virksomheder finder det stadigt mere 
udfordrende at leve op til reglerne.  

Derfor rådgiver vores specialister igen 
og igen om reglerne og fortolkningen  
af dem, og der er stor efterspørgsel på 
deres viden blandt offentlige og private 
organisationer.

”Vores klienter efterspørger i stigende 
grad hjælp på complianceområdet i  
takt med den skærpede regulering. 
Samtidig ser vi også, at overtrædelser  
af lovgivningen straffes både hårdere  
og mere konsekvent end tidligere. Ud  
over den store bødestraf kan det også 
gøre alvorlig skade på en virksomheds 
omdømme at overtræde lovgiv ningen,” 
siger partner og specialist i compliance 
inden for databeskyttelsesret Susanne 
Stougaard.

Susanne Stougaard, compliancespecialist

Susanne er partner og specialist i compliance inden for databeskyttelsesret og har været hos  
Bech-Bruun siden 2011. Hun rådgiver både danske og internationale klienter inden for alle områder 
af databeskyttelse. Derudover er Susanne med til at udvikle vores digitale services og underviser på 
uddannelser, seminarer, kurser og webinarer.
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Vi tager ansvaret på os
Hos Bech-Bruun er vi samtidig opmærk-
somme på den position, vi indtager på 
markedet for rådgivning om databeskyt-
telse og det ansvar, vi mener, følger med. 
Vi tror nemlig på, at vi har en pligt til at 
dele vores højt specialiserede viden med 
det øvrige samfund – og derigennem  
gøre en aktiv indsats for at nedbringe 
risikoen for, at virksomheder ufrivilligt 
handler ulovligt, eller at deres svagheder 
udnyttes af udefrakommende parter.

”Der er ingen tvivl om, at vi som førende 
rådgivere på dette felt har et stort ansvar  
for at sikre, at landets virksomheder for-
mår at håndtere deres databeskyttelse 
korrekt. Det ansvar har vi igen i år taget 
på os, og for mig betyder det bl.a., at jeg 
ofte holder oplæg og underviser om  
persondatalovgivning og deler ud af  
min viden, der hvor jeg kan,” siger  
Thomas, som er blandt landets førende 
rådgivere på sit felt.

Thomas Munk Rasmussen, specialist i persondataret

Thomas er partner og blandt landets mest anerkendte specialister i persondataret  
og immaterialret. Han har været hos Bech-Bruun siden 2013 og har spillet en  
afgørende rolle i vores tiltagende fokus på persondataret. Han er en aktiv oplægs-
holder og underviser og er derudover en af initiativtagerne til Bech-Bruuns egen 
DPO-uddannelse.

L E G A LT E C H  S O M  
” H E M M E L I G T ”  VÅ B E N
Vores høje videnniveau inden for compliance, databeskyttelse  
og risiko håndtering afspejler sig naturligt i den rådgivning, vi 
yder, men også i de nye digitale værktøjer, vi i år har haft et mål-
rettet fokus på at udvikle yderligere. Med vores tilgængelige  
legaltech-værktøjer bistår vi nu i endnu højere grad vores klien-
ter med at overholde de regler, der gælder for compliance og 
databeskyttelse i deres virksomhed og sikre, at deres viden hele 
tiden er ajour.

Gennem vores DPO Service fungerer vi som ekstern data-
beskyttelses rådgiver (DPO) for en lang række virksomheder og 
organisationer.

Med DPA Service (Data Protection Audit Service) fra .legal  
hjælper vi virksomheder og organisationer med at sikre, at deres 
databehandlere lever op til lovgivningen i håndteringen af per-
sonoplysninger. 

Tilsvarende benytter mange klienter .legals complianceværktøj 
PACTIUS Privacy til at sikre, at de selv lever op til databeskyttel-
seslovgivningens krav. 

I 2020 lancerede vi hos Bech-Bruun yderligere et compliance-
værktøj som følge af strammere lovgivning. Vores whistle-
blowerordning Safe2Whistle gør virksomheder i stand til at  
imødekomme nye EU-lovkrav, som træder i kraft i 2021.
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Etik og åbenhed 

bekæmpelse af forskelsbehandling og 
påvirkning af miljøet også en vigtig del  
af vores etiske retningslinjer. Netop  
vores leverandørers etiske ansvar er  
et område, som vi i 2020 har sat øget  
fokus på. 

Selvom vi ikke er en produktionsvirk-
somhed med underleverandører rundt 
om i verden, er vi alligevel bevidste om, 
at der kan være en potentiel - om end 
mindre - risiko for brud på menneske-
rettigheder forbundet med samarbejdet 
med vores leverandører. 

Når vi indkøber ydelser og varer, er det 
derfor afgørende for os, at vi kan være 
sikre på, at også vores leverandører lever 
op til de standarder, vi har forpligtet os 
til. Derfor implementerer vi i 2021 en ud-
videt leve randørpolitik, som skal hjælpe 

Vi tager ansvaret på os 
Vores omfattende corporate governance- 
system udtrykker vores forventninger 
til os selv, vores medarbejdere og sam-
arbejdspartnere og omfatter en række 
konkrete politikker og regler for korrekt 
adfærd. Det gælder både i forhold til for-
søg på bestikkelse og ved modtagelse  
af gaver, vores håndtering af interesse-
konflikter og opretholdelse af fair kon-
kurrence, den vigtige beskyttelse af  
fortrolige oplysninger og minimeringen 
af risiko for hvidvaskning og terrorfinan-
siering. Derudover overholder vi også 
standarderne i Modern Slavery Act, som 
har fokus på slaveri, tvangsarbejde og 
menneskehandel.

Endelig er vores adfærd og forventnin-
ger i forhold til vores leverandører, over-
holdelse af menneskerettigheder og 

os i arbejdet med at sikre, at alle Bech-
Bruuns leverandører lever op til de sam-
me standarder, som vi selv gør.

Ansvar forpligter
Hos Bech-Bruun sigter vi efter den højest 
mulige integritet i vores måde at drive 
virksomhed på. Det er helt afgørende, 
at vores klienter og samarbejdspartnere 
kan regne med, at vi handler både ret-
færdigt og etisk korrekt. Derfor forventer 
vi også, at samtlige medarbejdere hos 
Bech-Bruun både lever op til vores Code 
of Conduct og medvirker til at overholde  
UN Global Compacts 10 principper, og 
at alle vores advokater lever op til god 
advokatskik og de advokatetiske regler.

Vores medarbejdere har samtidig et 
særligt ansvar for at være opmærksom-
me på og afholde sig fra ulovlig og uetisk 

Som advokatvirksomhed har vi et stort etisk ansvar. Vores arbejde  
og forretningsmetoder er baseret på god opførsel og respekt for  
vores klienter, medarbejdere og omgivelser. God advokatskik,  
de advokatetiske regler og vores egen Code of Conduct udgør  
fundamentet for vores måde at drive vores forretning på.
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Bech-Bruuns konflikt- og etikudvalg  
behandler og afgør spørgsmål om interesse-
konflikter, herunder spørgsmål om, hvorvidt 
Bech-Bruun kan påtage sig eller fortsætte   
sager i overensstemmelse med god advokat-
skik og de advokatetiske regler.

adfærd, der strider imod vores etiske 
regelsæt. Som advokatvirksomhed for-
venter vi, at vores medarbejdere altid er 
opmærksomme på, at deres adfærd er 
forenelig med vores etiske regler. Vi har 
desuden en klar nultolerancepolitik over 
for bestikkelse og korruption. 

Åbenhed
Som rådgivningsvirksomhed er det  
afgørende, at vores klienter og samar-
bejdspartnere har nem adgang til rele-
vante oplysninger om os, og vi efterlever 
her de advokatetiske regler om oplys-
ningspligt. Derfor tilstræber vi åbenhed 
og gennemsigtighed inden for rammer-
ne af den tavshedspligt, der er grund- 
stenen i relationen til vores klienter. 

Konkret betyder det, at vi giver offentlig-
heden adgang både til en lang række  

informationer om vores virksomhed, 
herunder værdier og etik, ledelsesstruk-
tur, ydelser og services, principper for 
prissætning og til relevante kontaktin-
formationer. Vores offentligt tilgænge-
lige informationer kan findes på vores 
hjemmeside og læses i vores årlige  
ledelses- og CSR-rapporteringer. 

Derudover tilstræber vi også åbenhed 
og gennemsigtighed ved at stille vores 
viden til rådighed ved mediehenvendel-
ser, ligesom vi også selv aktivt orienterer 
omverdenen om ny viden, strategiske 
overvejelser og tiltag.
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